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AK™n?” Lietuvos (vykių apžvalga

Pasitikti 
Lietuvos kariai 

Spalio 28 d. vėlai 
vakare Rukloje arti
mieji su gėlėmis pasi
tiko iš Irako grįžusius 
Lietuvos karius. Juos 
pasveikino krašto ap
saugos ministras Li
nas Linkevičius, LR 
kariuomenės vadas 

generolas majoras Jonas Kronkaitis ir Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininkas Alvydas Sadeckas. Būrys į misiją 
išvyko birželio mėnesį. Algirdo bataliono ka
riai tarnavo Didž. Britanijos kontroliuojama
me sektoriuje į šiaurės rytus nuo Bastos. Jie 
palaikė viešąją tvarką, saugojo svarbius in
frastruktūros įrenginius, ėjo tarnybą kontro
lės postuose. Iš Irako sugrįžo ir 8 transporto 
specialistai iš Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų (KASP). Kariai prisipažino, kad Irake 
labiausiai juos kankino karštis ir artimųjų 
ilgesys. Spalio 29 d. medaliais “Už tarptau
tines misijas” apdovanoti 43 Algirdo mecha
nizuotojo pėstininkų bataliono kariai ir 8 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) 
kariai - logistai. Šiuo metu Irake yra 32 šalių 
kariai, tarp jų - ir lietuviai.

Pristatyta pasirengimo narystei 
NATO programa

(ELTA). Užsienio reikalų ministerijos

Dieviška muzika - 
įnirusiems atminti

(ELTA). Visų Šventųjų ir Vėlinių dienoms, Vilniaus muzikai 
pakvietė prasmingai apmąstyti žmogaus žemiškąjį trapumą ir 
laikinumą.

Spalio 30-ąją sostinės Šv~Jonų bažnyčioje skambėjo paskuti
nis paslaptingomis aplinkybėmis Wolfgang Amadeus Mozart su
kurtas “Requiem”. Vieną garsiausių gedulingųjų mišių žanro kū
rinį atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno val
stybinis choras, solistai Sigutė Stonytė, įneša Linaburgytė, Audrius 
Rubežius ir Vladimiras Prudnikovas. Dirigavo Petras Bingelis.

Lapkričio 1-osios, Visų Šventųjų vakarą, Vilniaus kongresų 
rūmuose koncerte “Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia” skambėjo 
Ludwig van Beethoven, Piotro Čaikovskio, Richard Wagner, Jules 
Massenet kūriniai. Pasaulio muzikos šedevrus atliko Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro Gintaro 
Rinkevičiaus.

Vėlinių dieną, lapkričio 2-ąją, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje 
skambėjo didingasis Giuseppe Verdi “Requiem”, kurį atliko Lie
tuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoninis orkestras, 
choras ir solistai.

Tradicinį koncertą Vėlinėms parengė ir Lietuvos nacionalinė 
filharmonija. Tą patį vakarą Taikomosios dailės muziejuje kon
certavo kamerinis ansamblis “Vilniaus arsenalas” ir tenoras Min
daugas Zimkus. Skambėjo užsienio klasikinė muzika ir lietuvių 
kompozitorių Dalios Kairaitytės ir Teisučio Makačino kamerinių 
kūrinių premjeros.

Vėlinių dieną klausytojus pakvietė ir Vilniaus evangelikų liu
teronų bažnyčia. Ispanų renesanso kompozitoriaus Tomas Luis 
de Victoria “Requiem” čia atliko Vilniaus miesto savivaldybės 
kamerinis choras “Jauna muzika”, saksofonininkas Petras Vyš
niauskas ir vargonininkas Donatas Zakaras. Dirigavo choro “Jauna 
muzika” meno vadovas Vaclovas Augustinas.

Mirusiųjų atminimui skirta muzika skambėjo ir kituose Lietu
vos miestuose.

sekretoriaus Dariaus Jurgelevičiaus vado
vaujama delegacija spalio 30 d. Briuselyje 
NATO Vyriausiajam sustiprintam politikos 
komitetui pristatė penktąją metinę Lietuvos 
pasirengimo narystei Aljanse programą 2003 
- 2004 metams. Susitikime su Aljanso nariais 
buvo aptarta Lietuvos pažanga vykdant pri
siimtus įsipareigojimus tęsti reformas ekono
mikos, gynybos, saugumo, teisės, adminis
tracijos ir kitose srityse.

Minėtą programą spalio 8 d. patvirtino 
Vyriausybė, o spalio 17 d. ji buvo oficialiai 
įteikta Aljansui.
Prezidentas ragina atidžiai stebėti 

padėtį Rusijoje
(ELTA). Prezidentas Rolandas Paksas ti

kisi, kad įvykiai Rusijoje - “Mažeikių naftos” 
įmonę valdančios bendrovės “Yukos” vadovo 
areštas - nepaveiks stabilios ir pelningos Lie
tuvos įmonės veiklos. Jis taip pat nelinkęs 
daryti skubotų išvadų, kardinalių vertinimų, 
tačiau pabrėžia būtinybę atidžiai stebėti padėtį 
Rusijoje. "Aš atidžiai stebiu šią situaciją, bet 
manau, kad kardinalūs vertinimai kol kas per 
ankstyvi ”, - sakė R. Paksas. Prezidentas rezer
vuotai vertino siūlymus stabdyti rusiško ka
pitalo atėjimą į Lietuvą ar mūsų šalies verslo 
pasitraukimą iš Rusijos.

Anot R. Pakso, kapitalas dabar yra tarp
tautinis ir teigti, kad jis esąs rusiškas, vokiškas, 
itališkas ir panašiai - nevisai tikslu ir teisinga.

Nukelta į 2 psL

Skandalas Prezidentūroje
Lietuvą sudrebino pir

miausia Seimo vadovybei, 
o vėliau žiniasklaidai per
duota žinia, kad Preziden
to aplinkos žmonės susiję 
su tarptautiniais nusikal
tėliais, siekiančiais plėsti 
savo įtaką Lietuvoje.

Valstybės saugumo de
partamentas (VSD) Sei
mo vadovybei pateikė in
formaciją apie kai kurių
Prezidentūros asmenų bei Prezidento patarė
jo nacionalinio saugumo klausimais Remigi
jaus Ačo ryšius su tarptautiniais nusikaltė
liais. Viešai apie tai spalio 30 d. pirmasis 
pranešė televizijos kanalas LNK. (VSD raštą 
spausdiname psL 4. Red.)

Prezidentas Rolandas Paksas tą patį va
karą per nacionalinę televiziją atmetė visus 
įtarimus ir pavadino juos prasimanymais, 
žeminančiais valstybės prestižą. Tačiau jis 
pranešė sustabdąs savo patarėjo R Ačo įga
liojimus

Gavęs slaptą pažymą iš Valstybes saugumo 
departamento. Seimo Pirmininkas Artūras 
Paulauskas skubiai sukvietė į savo kabinetą 
Seimo frakcijų atstovus ir supažindino juos 
su gauta medžiaga. Šiame pasitarime taip pat 
dalyvavo VSD gen. direktorius Mečy s Lau
rinkus, generalinis prokuroras Antanas Kli
mavičius bei policijos generalinis komisaras 
Vytautas Grigaravičius.

Pasak agentūros BNS šaltinių, susitikime 
buvo pateikti R. Ačo pokalbių su RPakso 
finansiniu rėmėju verslininku Jurijum Bori
sovu ir pastarojo - su Rusijos nusikalstamo 
pasaulio autoritetu Anzoriu Aksentjevu-Ki- 
kališviliu bei kitais asmenimis Maskvoje įra
šai. Įrašuose esą girdėti reikalavimai, kad 
R.Paksas "vykdytų prieš rinkimus duotus 
įsipareigojimus”. Pasak šaltinių, įrašuose 
girdėti grasinimai M. Laurinkaus adresu, todėl 
jam ketinama skirti apsaugą.

Seimo Pirmininkas taip pat sakė apie 
gautą medžiagą informavęs Premjerą Algirdą 
Brazauską ir susitikęs asmeniškai su Prezi
dentu R. Paksu. Pirmadienį, lapkričio 3 d bus 
šaukiamas neeilinis uždaras Seimo posėdis.

Dėl kilusio skandalo sustabdyta ligšio
linio VSD vadovo M.Laurinkaus atšaukimo 
iš pareigų procedūra. M.Laurinkus ruošėsi 
važiuoti dirbti ambasadoriumi Ispanijoje, 
antradienį Seimui jau buvo pristatyta naujojo 
vadovo Gintaro Bagdono kandidatūra.

Reakcija (1)
Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius 

Kubilius spalio 31d. paragino peržiūrėti Pre
zidento įgaliojimus. "Didelių įgaliojimų, 
ypač skiriant atsakingus pareigūnus, su
telkimas viename asmenyje yra pavojin
gas”, - tvirtino A. Kubilius. Jo žodžiais, nu
sikaltėliai ir tarptautinė mafija daro įtaką 
Prezidentūrai. "Todėl turime kalbėti ne apie 
sąmokslą prieš Prezidentą, o apie sąmokslą 
prieš Lietuvą, kuriame dalyvauja nusikal
tėliai ir Prezidentūra”.

"Tai, kas įvyko, yra kaina, kurią Lietuva 
moka už R. Pakso siekį laimėti rinkimus bet 
kokia kaina ”, - teigė A. Kubilius. Jo žodžiais. 
Seimo komisija turi atlikti tyrimą viešai, o jos 
darbas turi būti transliuojamas per televiziją.

Nuotraukoje iš kairės: Prez. patarėjas Remigijus Ačas, 
Prez. Rolandas Paksas, A.Aksentjev-Kikališvilt

A Kubilius ragino Prezidentą nedelsiant 
viešai išaiškinti ir paskelbti VSD pateiktą 
medžiagą. Šios medžiagos rimtumą rodo vien 
tai, kad Prezidentas jos pagrindu jau nušali
no nuo pareigų savo patarėją. "Slaptumo 
grifas turi būti nedelsiant nuimtas”, - sakė 
A Kubilius.

Reakcija (2)
Lapkričio 1 d. “Respublikai” paskelbus 

VSD pažymą. Premjeras Algirdas Brazauskas 
per LRT pareiškė: "Tie žmonės, kurie ten pa
minėti, turi išeiti iš darbo, kiti paminėti as
menys, kurie nedirba valstybiniam darbe, turi 
būti apklausti. Išsiaiškinti viską ir baigti. ”

Paskelbtoje pažymoje, be Prezidento Ro
lando Pakso patarėjo nacionalinio saugumo 
klausimais Remigijaus Ačo, minimi ir kiti 
pareigūnai: VSAT vadas ASongaila, Seimo 
narys E.Skarbalius. Pagėgių meras K.Koms- 
kis. Teigiama, kad jie lankėsi prieštaringai 
vertinamam Rusijos verslininkui AAksent- 
jevui-Kikališvili priklausančiame bute Vil
niuje. O Kikališvili palaiko ryšius su Lietuvos 
nusikalstamomis grupuotėmis. .

Tuo tarpu Prezidentas Rolandas Paksas 
linkėjo visiems išsaugoti ramybę: “Norėčiau 
pasidalinti ta ramybe su visais, kokią aš dabar 
turiu. Artimiausiu metu aš pateiksiu savo 
įvertinimą. Manau, kad tie žmonės, kurie visa 
tai daro, jie nesupranta ką daro

A.Aksentjev-Kikašvili — 
kas jis?

Saratovo teisės instituto ir Rusijos URM 
Diplomatinės akademijos absolventas. 55-erių 
metų verslininkas A Aksentjev-Kikališvili yra 
siejamas su prieštaringai vertinama Rusijos 
bendrove “Asociacija XXI amžius”. 1997 
metais jis įkūrė visuomeninę organizaciją 
“Visos Rusijos liaudies politinė partija”. Anot 
Rusijos žiniasklaidos. A.Kikališvili, prieš 
kelerius metus pakeitęs pavardę į Aksentjev, 
yra artimai susijęs su “Rusijos mafijos 
krikštatėviu” tituluojamu dainininku Josif 
Kobzon ir 1994 metais nužudytu kriminaliniu 
autoritetu Otarij Kvantrišvili. A Aksentjev- 
Kikališvili dalyvauja kelių sporto rėmimo 
fondų veikloje.

Pasak Lietuvos VSD vadovo M. Laurin
kaus. Lietuvoje aktyviai veikia tiesiogiai su 
Rusijos ir tarptautiniais nusikaltėliais susijusi 
“Asociacija XXI amžius”. “Jos vadovas A. 
Aksentjev palaiko kontaktus su Lietuvos 
nusikalstamų grupuočių vadovais, kurie 
pretenduoja ir pretenduos dalyvauti pri
vatizuojant strateginius objektus”.

Migracijos departamentas AAksentjev- 
Kikališvili praėjusią savaitę įtraukė į užsie
niečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, 
sąrašą. “Kd.”. DELFI, ELTA
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Spalio mėnesio 
"pabaigoje gaisrų 
banga nusiaubė 
pietinę Kalifornijos 
valstijos dalį. Ypač 
nukentėjo San Die
go ir San Bernar
dino sritys. Sudegė 
virš 2800 gyvena
mų namų, žuvo 20 

žmonių, gi virš 100 000 žmonių turėjo gal
votrūkčiais bėgti iš namų, gelbėdamiesi nuo 
besiartinančių liepsnų.
♦ Irake Saddam Hussein šalininkai ir jiems 
talkininkaują al-Qaeda organizuoti pogrin
džio kovotojai iš Sirijos ir Irano atžymėjo 
spalio 27 d., musulmonų atgailos mėnesio 
Ramadan pirmąją dieną, sprogimų banga 
Bagdade ir provincijoje. Pačiame Bagdade 
sprogo penkios bombos. Nukentėjo keturios 
Irako policijos būstinės ir Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus centras Bagdade. Žuvo bent 
37 asmenys, jų tarpe 8 policininkai, gi sužeisti 
65 policininkai ir 159 civiliai. Puolant Rau
donojo Kryžiaus centrą piktnaudotas greito
sios pagalbos automobilis, pakrautas sprog
menų. Policijai pavyko sustabdyti vieną 
sprogdinimą, sužeidžiant ir suimant būsimą 
savižudį teroristą, turėjusį Sirijos asmens 
dokumentus.
♦ Spalio 28 d. kitas savižudy s susisprogdino 
prie policijos būstinės Falluja mieste Irake, 
žuvo jis pats ir dar penki civiliai. Dėl sprogi
mų bangos Raudonasis Kryžius ir kitos tarp
tautinės pagalbos organizacijos pradėjo eva
kuoti dalį savo personalo iš Irako.
♦ Spalio 29 d. Rusijos prezidento Vladimir 
Putin darbo štabo viršininkas Aleksandr 
Vološin atsistatydino iš pareigų, protestuo
damas prieš naftos firmos Jukos direktoriaus 
Michail Chodorkovsky areštą.
♦ Spalio 31d Malaizijos ministras pirmi

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
“Nemanau, kad dabar yra laikas stabdyti 
investicijas ar daryti kokius kitus kardinalius 
veiksmus ", - sakė R. Paksas. kalbėdamas apie 
siūlymus verslui trauktis iš Rusijos.

R. Paksas aiškinasi
(ELTA). Prezidentas Rolandas Paksas at

meta politikų kaltinimus, esą Mcčį Laurinkų 
iš Valstybės saugumo departamento (VSD) jis 
atstatydinąs savo iniciatyva.

Seimas šią savaitę po pateikimo jau pritarė 
Prezidento dekretams, kuriais siūloma atleisti 
M. Laurinkų iš VSD vadovų ir į jo vietą skirti 
Krašto apsaugos ministerijos žvalgybos ir 
kontržvalgybos skyriaus vadovą pulkininką 
leitenantą Gintarą Bagdoną. Svarstant klau
simą Seime kai kurie politikai teigė esą M. 
Laurinkus atleidžiamas Prezidento iniciatyva.

Kaunas už prezidentūros statusą 
senajam Prezidentūros pastatui
(ELTA). Kauno miesto administracijos, 

verslo, mokslo ir kultūros bendruomenės 
atstovai yra už tai. kad Kauno Prezidentūros 
pastatą perimtų Lietuvos Respublikos Pre
zidentūra. Ši miesto visuomenės pozicija 
pareikšta laiške LR Prezidentui Rolandui 
Paksui. Kauno senamiestyje esantis Prezi
dentūros pastatas, menantis trijų prieškario 
Lietuvos Prezidentų veiklą, šiuo metu yra 
Krašto apsaugos ministerijos žinioje.

Al-Qaeda Lietuvoje?
Lietuvos specialiosios tarnybos tikrina 

įtarimus, kad buvusį sostinės savivaldybės 
pastatą Vilniaus centre galėjo įsigyti su Saudo 
Arabijos ar kitų šalių teroristais, galbūt net 
su garsiąja al-Qaeda grupuote susiję asmenys. 
Prieš dvi savaites beveik nežinomas juridinis 
asmuo už 16 mln. litų aukcione įsigijo Vil-
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ninkas Mahathir Mohamad oficialiai atsi
statydino iš pareigų, kuriose išbuvo 22 metus. 
Naujuoju ministru pirmininku paskirtas jo 
buvęs pavaduotojas Abdullah Badawi. Savo 
valdymo metu Mahathir dėjo pastangas ri
boti Australijos įtaką Pietryčių Azijos 
politinėje ir ekonominėje srityse. Jis nuolat 
susikirsdavo su Australijos ministrais pir
mininkais. griežtai reaguodamas į jų ban
dymus kritikuoti gana autokratišką Mahathir 
valdy mo stilių.
♦ Spalio 31 d Rusijos ministras pirminin
kas Michail Kasianov išreiškė susirūpinimą 
dėl Jukos firmos akcijų dalies konfiskavimo 
po bilijonieriaus Michail Chodorkovskio 
arešto. Pasaulio žiniasklaida jo pareiškime 
įžiūri galimą konfliktą tarp prezidento Vla
dimir Putin ir ministro pirmininko, bei galimą 
Kasianovo pasitraukimą iš pareigų.
♦ Lapkričio 2 d. Irake netoli Falluja miesto 
sukilėliai raketomis bandė numušti du ame
rikiečių Chinook tipo sraigtasparnius, skren
dančius į Bagdadą su kariais, vykstančiais 
atostogų į J A Valstijas. Jiems pasisekė pa
šauti vieną iš malūnsparnių, kuris degda
mas nusileido. Malūnsparnyje žuvo 15 karių. 
21 karys sužeistas.
♦ Lapkričio 2 d. Izraelio vyriausybė davė 
leidimą palestiniečiams darbininkams įva
žiuoti į Izraelį iš Gazos ruožo darbams, tol 
kol jie turi pažymėjimą, kad jie yra virš 35 
metų amžiaus. Siena su Gazos ruožu buvo 
aklinai uždaryta po spalio 4 dienos sprogimo 
Haifoje.
♦ Spalio mėnesį Australijos saugumo pa
reigūnai suėmė įtariamą teroristą Willie 
Virgilc Brigitte ir perdavė jį Prancūzijos 
teisėtvarkai. Suimtasis atQaeda organizacijos 
narys gyveno Sydnėjuje nuo gegužės mėne
sio. atvykęs su turistine viza, Australijos 
saugumo pareigūnai bando išaiškinti, ar jis 
ruošėsi teroro veiksmams Sydnėjuje. □ 

niaus savivaldybės administracinį pastatą 
miesto centre, ties Lukiškių aikšte. Oficialiai 
rūmus nusipirko Vilniuje įregistruota uždaroji 
akcinė bendrovė “Faris Investment 
Company ’. Pasirašant sutartį su Vilniaus 
savivaldybe investuotojams atstovavo Sau
do Arabijos pilietis, bendrovės “Faris 
Investment Company” generalinis direktorius 
Dawood Saleh D. Alosaimi. Vilniaus savival
dybė pardavinėja senuosius savo adminis
tracinius pastatus, nes jau kitais metais ke
tina įsikurti Konstitucijos prospekte baigia
mame statyti 20 aukštų 70 mln. litų vertės 
stiklo ir betono statinyje.

Iš Irako grįžusiems kariams - 
medaliai

(ELTA). Irake tarnybą baigusius ir spalio 
28 d. vakarą į Lietuvą sugrįžusius 43 LITCON 
1 būrio karius ir 8 Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų karius-logistus spalio 29 d. pasveikino 
ir medaliais “Už tarptautines misijas” apdo
vanojo krašto apsaugos ministras Linas Lin
kevičius. Iškilmingoje apdovanojimo ceremo
nijoje Algirdo mechanizuotajame pėstininkų 
batalione Rukloje dalyvavo karių artimieji, 
krašto apsaugos sistemos, žiniasklaidos 
atstovai.

Iš Irako grįžę LITCON 1 būrio kariai tar
nybą atliko kartu su danais Didžiosios Bri
tanijos kontroliuojamame sektoriuje į šiaurės 
rytus nuo Bastos. Jie palaikė viešąją tvarką, 
patruliavo, saugojo svarbius infrastruktūros 
įrenginius ir objektus, ėjo tarnybą kontrolės 
postuose. Danijos karinės pajėgos lietuvius 
aprūpino šarvuočiais, transporto priemo
nėmis. taip pat teikė medicinos priežiūrą ir 
gydymą.

Spalio viduryje pakeisti šį būrį atvyko 
antrasis karių būrys - LITCON 2. Pasak

“Mažeikių nafta” - vėl rūpesčiai
Turtingiausio Rusijos žmogaus Micha

ilo Chodorkovskio suėmimas sukėlė neri
mą ir Lietuvoje, nes jis vadovauja gigan
tiškam naftos koncernui “Juka”, kuris val
do ir “Mažeikių naftos” akcijų kontrolinį 
paketą.

Tėvynės sąjungos lyderis Andrius Ku
bilius spalio 27 dieną Seime surengtoje 
konferencijoje ragino valdžią nepasiduoti 
iliuzijoms, kad “Mažeikių naftai” viskas 
klosis gerai, bei ruoštis galimam “Yukos” 
kompanijos sunaikinimo arba pasidalini
mo atvejui. “Tokiu atveju Lietuva turi būti 
pasiruošusi išpirkti dabar “Yukos” val
domas akcijas”, - teigė A. Kubilius.

Maskvos teismas spalio 25 dieną davė 
leidimą suimti “Jukos” vadovą, patenkin
damas Rusijos generalinės prokuratūros 
prašymą paskirti M.Chodorkovskiui areštą.

Jukos” naftos bendrovės vadovą ir tur
tingiausią Rusijos žmogų prokurorai ap
kaltino padarius šešis nusikaltimus: vengus 
mokėti mokesčius, sukčiavus itin stambiu 
mastu, klastojus dokumentus, nepaklusus 
ankstesniems teismo sprendimams ir kt. 
Tarptautinėje spaudoje rašome, kad M. Cho- 
darkovskis turįs ir politinių ambicijų, bū
tent norįs tapti Rusijos prezidentu.

A. Kubilius taip pat pareiškė, jog Ny-

Nauja JAV LB pirmininkė
Dabartine JAV Lietuvių Bendruomenės 

pirmininke buvo išrinkta Vaiva Vėbraitė. 
Savo pareigas ji pradės eiti lapkričio mė
nesį. Prieš porą metų ji buvo viceministre 
Lietuvos Vyriausybėje.

Biologės išsilavinimą turinti V. Vėbraitė 
dar studijuodama dirbo Bostono lituanis
tinėje mokykloje, dėstė Lietuvos istoriją, 
vėliau buvo akredituota lietuvių kalbos 
vertėja JAV Valstybės Departamente. Lie
tuvoje prasidėjus tautinio atgimimo’sąjū
džiui. Connecticut valstijoje įsteigė “Atgi
mimo” lituanistinę mokyklą, buvo “Vėtros” 
tautinių šokių ansamblio mokytoja ir re
žisierė. 1990 m. kartu su kolege įsteigė ben
driją “Amerikos mokytojų pagalba Lietuvos 
mokyklai” (APPLE) ir buvo jos generalinė 
direktorė. 1998-2000 m. dirbo Lietuvos 
švietimo ir mokslo viceministre. Grįžusi į 
JAV. aktyviai veikė Amerikos Lietuvių Ben

Krašto apsaugos ministerijos, nauji atvykę 
kariai per dvi savaites perėmė misiją, bai
giantys tarnybą draugai pasidalijo patirtimi. 
Anksčiausiai, nuo balandžio mėnesio, tarnybą 
Irake pradėję 8 transporto specialistai aptar
navo krovinių srautus, skirstė humanitarinę 
pagalbą Talilo oro bazėje, esančioje 20 km į 
pietus nuo Nasirijos miesto pietryčių Irake.

Šiuo metu Irake taip pat tarnauja 45 
LITDET 1 būrio kariai, tarnybą atliekantys 
Lenkijos karinio kontingento sudėty je, bei du 
šalies kariškiai koalicijos partnerių štabe 
Bagdade. Planuojama, kad metų pabaigoje 
LITDET 1 ir LITCON 2 kariai grįš į Lietuvą 
trumpų atostogų.

Savivaldybių rinkiniuose galės 
dalyvauti ir ES piliečiai

(ELTA). Spalio 29 d. Vyriausybės posė
dyje buvo svarstyta daugiau kaip dvi dešimtis 
klausimų. Posėdyje buvo siūloma suderinti 
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą su 
Europos Tarybos direktyva, suteikiant teisę ES 
piliečiams, reziduojantiems valstybėje narėje, 
kurios piliečiai jie nėra, kandidatuoti rinki
muose į savivaldybių tarybas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
posėdžiui įteikė Invalidų socialinės integra
cijos įstatymo pakeitimo projektą, kuriame, 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių 
patirtį, siūloma asmenims iki 18 metų (vai
kams) nustatyti sunkų, vidutinį ir lengvą 
neįgalumą. Asmenims nuo 18 metų iki se
natvės pensijos amžiaus būtų nustatomas

Andrius Kubilius.

riausybė ir Seimas dabartinėmis aplinky
bėmis turi įvertinti pavojaus Lietuvos na
cionaliniam saugumui mastą, “jei Lietuvos 
energetikoje aktyviai dalyvaus rusiškas 
kapitalas”. Pasak jo, Vyriausybė turėtų 
galvoti apie “Lietuvos dujų” akcijų parda
vimo “Gazprom” pristabdymą, kol situacija 
Rusijoje nebus aiškesnė. ELTA, BNS 

druomenėje, buvo jos tarybos narė, dirbo 
prezidiume.

Spalio 23 dieną naujoji pirmininkė susi
tiko su LR premjeru Algirdu Brazausku ir 
aptarė 2004 metų liepos 4-ąją Čikagoje vyk
siančią Amerikos ir Kanados lietuvių šokių 
šventę, kurioje išeivija norėtų matyti ir gru
pių iš Lietuvos. Pasak V. Vėbraitės, Ame
rikos Lietuvių Bendruomenė taip pat norė- 
tų aktyviai ^dalyvauti kitąmet gausiais 
rengmiais pažymi nClletuviškos spaudos 
atgavimo 100-metį.

Su LR premjeru buvo aptartos išeivijos 
švietimo, naujosios atvykėlių kartos įtrau
kimo į lietuvišką veiklą problemos. Kalbėta 
apie galimybę vieną iš tradicinių JAV LB 
mokslo ir kultūros simpoziumų surengti 
Lietuvoje - tai būtų gera proga jauniems 
išeivijos mokslininkams pristatyti Lietuvos 
pasiekimus. ELTA 

darbingumo laipsnis. Specialieji poreikiai 
būtų nustatomi ir tenkinami asmenims nepri
klausomai nuo jų amžiaus, neįgalumo ar dar
bingumo laipsnio.

Vyriausybei buvo siūloma apsispręsti dėl 
policijos attache pareigybių įsteigimo Lietu
vos atstovybėse Ispanijoje, Lenkijoje ir Olan
dijoje. Pareigybės būtų išlaikomos iš Polici
jos biudžete numatytų asignavimų.

Klaipėdos apskrities valdžia 
nepritaria naftos gavybai Kintuose

(ELTA). Klaipėdos apskrities viršininko 
administracija palaiko Kintų bendruomenę, 
pasipriešinusią naftos gręžinio eksploatacijai 
Kuršių marių pašonėje. Bendrovės “Minijos 
nafta” užsakymu šiemet buvo atlikta ir pa
rengta naftos gavybos Gargždų licencinio 
ploto pietvakarinėje dalyje, Kintų objekte 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ją rengė 
Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplin
kos tyrimų ir planavimo institutas. Nors 
mokslininkų išvados buvo teigiamos, susipa
žinusi su ataskaita, Klaipėdos apskrities vir
šininko administracija pareiškė palaikanti 
Kintų bendruomenę, kuri priešinasi naftos 
gavybai Kuršių marių pašonėje.

ELTA primena, jog bendrovė “Minijos 
nafta” savo licenciniame plote, almančiame 
dalį Klaipėdos ir Šilutės rajonų teritorijų, šiuo 
metu eksploatuoja 8 gręžinius. Vidutinė paros 
gavyba - 7,000 barelių naftos.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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Canberros Liet. Bendruomenės 
Sqjungos metinis susirinkimas

Spalio 19 dieną įvyko Canberros Lie
tuvių Bendruomenės Sąjungos metinis 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 27 nariai, 
įskaitant pirmininką Viktorą Martišių, 
sekretorę Sigitą Gailiūnaitę, ižidininką Ro
mą Katauską ir narius Barbarą Šilinis ir 
Laimą Žilinskieną.

Susirinkimo pradžioje buvo prisiminti 
metų bėgyje mirusieji nariai: Elena Balta- 
ragienė, Sofija Budzinauskienė, Stasys Pa
lubinskas, Liucija Šimkienė ir dr. Antanas 
Stepanas.

Atidarydamas susirinkimą, pirmininkas 
Viktoras Martišius apibūdino praėjusių 
metų Canberros Liet. Bendruomenės Sąjun
gos veiklą, kuri prasidėjo su Kalėdiniu po
būviu laive, Canberros ežere. Sekė Nepri
klausomybės Šventė vasario 23 dieną, ku
rioje dalyvavo ir žodį tarė LR Garbės gene
ralinis konsulas Sydnėjuje Viktoras Šlite- 
ris. Ta proga konsulas canberriškiui Algi
mantui Kabailai įteikė “Už nuopelnus Lie
tuvai” ordino Karininko Kryžių.

Meninę Šventės dalį išpildė choras 
“Daina” iš Sydnėjaus.

Kovo pabaigoje rekolekcijas Canberroje 
pravedė iš Lietuvos atvykę kunigai Petras 
Smilgys ir Egidijus Arnašius. Gegužės 17 
dieną koncertavo iš Lietuvos atvykę operos 
dainininkas baritonas Artūras Kozlovskis 
ir pianistė Eugenija Kuprytė.
Tado Žilinsko nuotraukoje (apačioje) - po koncerto. Iš kairės: Lilija Kozlovskienė,
Viktoras Martišius, Arturas Kozlovskis, Laima Žilinskienė, Kozlovskis, Eugenija 
Kuprytė, Romas Katauskas.

Su seneliais ir ligoniais
Rita Baltušytė

Tęsinys, pradžia AfjPNr. 42
Na, konfidencialumas kartais truputį ir 

pažeidžiamas, ypač jei ligonis pasitaiko 
labai nesukalbamas. Kartą niekaip nega
lėjau sužinoti, kaip jaučiasi nugarą sese
lėms, socialinei darbuotojai (bei man) 
atsukęs mano tautietis, kuris tik kartojo: 
“Eik, eikis čia, daug nekalbėjusi, man nuo 
tavęs galvą skauda. ” Tą išvertus, medici
nos personalas paprašė paklausti, ar jis 
pageidautų vaistų nuo galvos skaudėjimo. 
Ligonis į tai tik numojo ranka (aš nieko 
nesakiau, mat, gestus kartoti vertėjams 
draudžiama, o ir nėra reikalo). Po dar kelių 
nesėkmingų bandymų užmegzti kontaktą, 
seselės nutarė pasitikrinti, kaip jį apibū
dino praėjusios pamainos budinčiosios. 
Ligos istorijos grafoje “Ypatingi požymiai” 
buvo parašyta: niurzga, dažnai atžarus su 
seselėmis.

Lietuvių kalba Australijoje drauge su dar 
keliolika kitų kalbų priskiriama atskirai re
tų kalbų grupei. Kartą per baisiausią lietų 
naktį buvau iškviesta į ligoninę, vien tik 
tam, kad pasisveikinčiau su senuku, kuris 
man atsakė, kad eičiau sau, nes jis ne lie

Birželio 8 dieną kartu su latviais ir estais 
surengtas Trėmimų minėjimas. Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750 metų sukaktis 
atšvęsta liepos 13 dieną. Šia proga paskaitą 
paruošė Rasa Mauragienė. Po to sekė mel- 
boumiškių Birutės Kymantienės ir Ritos 
Mačiulaitienės koncertas.

Ižidininkas Romas Katauskas pranešė, 
kad Canberros Liet. Bendruomenės Sąjunga 
finansiškai parėmė “Trakų pilies” modelio 
pastatymą “Cockington Green Gardens” 
parke; aukojo “Mūsų Pastogei”; prisidėjo 
prie dr. Genovaitės Kazokienės knygos 
“Lithuanian Artists in Australia” išleidimo 
ir pasiuntė! Lietuvą Canberros Liet. Bendr. 
Sąjungos įsteigtą premiją Lietuvos karo 
akademijoje geriausiai baigusiam kari
ninkui.

Pagal birželio 30 dienos apyskaitą, 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjun
ga praėjusiais metais aukoms išleido apie 
$ 10,000; savo veiklai - apie $20,000, ir turi 
$910,081 vertės turto, kuris yra (dėl nu
kritusios akcijų rinkos) $34,870 mažesnis 
negu praėjusiais metais.

Baigdamas susirinkimą pirmininkas 
Viktoras Martišius prašė jau dabar pradėti 
rūpintis dėl sekančios Valdybos sudarymo, 
nes ši Valdyba, po keturių metų vadovavi
mo. už metų nori būti pakeista.

Kazys Kemežys

tuvis. o latvis. Kitą kartą tą patį išgirdau 
tik (kaip vėliau paaiškėjo) albaniškai. Po 
insulto dalinai suparalyžiuotas ir sunkiai 
žodžius tariantis garbaus amžiaus aukštas 
žilaplaukis vyriškis visą laiką stengėsi 
šypsotis, tačiau iš jo kalbos aš nesupratau 
nė žodžio. Po gero pusvalandžio fiziote
rapijos specialistei, kuriai talkinau, pasa
kiau, kad mano nuomone lietuviška pavar
de bei vardu vadinamas ligonis kalba is
paniškai. Deja, šios kalbos aš nemoku. 
Vėliau paaiškėjo, kad jaunystę jis praleido 
Argentinoje.

Apskritai, daugeliui vyresnio amžiaus 
žmonėms ligos atveju vertėjo prireikia ne 
todėl, kad jie nemokėtų angliškai, o todėl, 
kad sunegalavus kažkodėl prisimenama 
gimtoji kalba. Na, o medikai, kaip rodo pa
vyzdys šio rašinio pradžioje, nori užsitik
rinti, kad jie buvo tiksliai suprasti. Juk jei
gu ką. gali ir teisme atsidurti. Užtat, dalis 
atsakomybės tenka vertėjui - po sesijos į 
ligos istoriją įklijuoji lipduką, su nurodyta 
kalba ir savo parašu (Įstrižai, kad nebūtų 
galima jo perkelti kitur). Ryškiai matomas 
geltonas lipdukas ant ligos istorijos virše
lio skelbia, jog šiam pacientui reikalingas 
vertėjas.

Metinį susirinkimą, įvykusį šių metų 
spalio 12 dieną Lietuvių Namuose, atidarė 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Eugenijus 
Stankevičius. Jis perskaitė susirinkimo dar
botvarkę ir paprašė siūlyti kandidatus su
sirinkimui pravesti. Neatsiradus pasiūlymų, 
jis apsiėmė pats pravesti susirinkimą. Sekre
toriauti sutiko A Čižeika. Jis perskaitė pra
ėjusio metinio susirinkimo protokolą. Proto
kolas buvo priimtas ir pasirašytas.

Sekė Apylinkės Valdybos pirmininko 
Eugenijaus Stankevičiaus pranešimas. Jis 
sakė, kad praėjusieji metai reikalavo nuo
latinio Lietuvių Namų priežiūros darbų, 
kuriuos atlikdavo keletas pasišventusių 
asmenų. Jis pabrėžė, kad būtų gerai, jei jų 
daugiau atsirastų, nes darbų netrūksta. 
Apylinkės finansinė padėtis blogėja dėl 
pakilusių draudimo bei valdžios mokesčių, 
o pajamos vis mažėja ir jas reikia (ir reikės) 
papildyti iš rezervo sąskaitų. Pirmininkas 
padėkojo Valdybos nariams ir pagalbinin
kams, ypač M. Stankevičienei, J. Jakomui 
ir J. Babarskui, už atliekamus priežiūros 
darbus, o visiems - už pasitikėjimą \hldyba. 
Sakė, kad pagal esamą konstituciją. Valdy
bos kadencija pasibaigė ir tuoj bus ren
kama nauja Valdyba. Neatsiradus klausimų 
dėl pranešimo, jis pakvietė V. Francą apbū- 
dinti metų finansinę padėtį.

Valdybos iždininkas pranešė, kad per 
pastaruosius metus gauta $4,081.05 pajamų 
ir turėta įvairių išlaidų už $5,049.31. Tad 
metų nuostolis - 967.81. Jis išvardino stam

Sėkmingas mezgimo vajus
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos pravestas mezgimo vajus padėti Lietuvos 

našlaičiams praėjo sėkmingai. Spalio mėnesio gale buvo pasiųstas vaikiškų megztų rūbelių 
siuntinys Vaikų globos namams Vilniuje.

Dėkojame Draugijos narėms ir rėmėjoms taip dosniai prie šio projekto prisidėjusioms 
ir negailėjusioms savo darbo, laiko ir išlaidų. Štai mūsų talkininkės: Rasa Blansjaar, Veronika 
Kaminskienė, Jane Kalgovienė. Milda Karpavičienė, Margarita Kavaliauskienė, Nata Liu- 
tikaitė, Martiną Reisgienė, Danutė Skorulienė. Ypač dėkojame Natai Liutikaitei, taip ener
gingai pravedusiai šį mezgimo vajų ir išsiuntusiai siuntinį.

Po tokios nuoširdžios pagalbos ir pritarimo šiam mūsų sumanymui, tikimės, kad ir ki
tais metais pajėgsime panašų Vajų suruošti. SLMSGD Valdyba

Garbinga sukaktis
Šių metų spalio 18 dieną ilgametis Sydnėjaus lietuvių 

choro “Daina” choristas Alfonsas Šidlauskas (žiūr. nuotr. 
dešinėje) atšventė savo 80-ties metų sukaktį.

Šia proga susirinkę vaikai, anūkai, anūkės ir giminės 
sveikino jubiliatą ir linkėjo jam sulaukti dar daug šviesių ir 
laimingų metų.

“Svogeris”

Vertėjais naudojasi socialinio aprūpi
nimo tarnybos, už minimalų atlyginimą 
(arba ir veltui) teikiančios buitines paslau
gas pasiligojusiems ar šiaip nusilpusiems 
tautinių mažumų atstovams, vis dar neno
rintiems persikelti, sakykime, iš nuosavo 
namo ar buto į slaugos namus'. Tačiau daž
niausiai stengiamasi, kad asmuo, palydintis 
senyvą asmenį į banką, parduotuvę, pas 
gydytoją ir pan., ir pats galėtų susikalbėti 
jo gimtąja kalba. Šioje gana gerai valstybės 
apmokamoje tarnyboje darbuojasi nemažai 
ir naujųjų lietuvių.

Vienų senelių slaugos namų personalas 
per dvi savaites niekaip negalėjo įtikinti 
devintą dešimtį įpusėjusio viengungio, kad 
jis pasirašytų dokumentą, kuriame nuro
doma, kad jo sveikata pablogėjusi ir jis 
prašąs valdžios jo slaugai skirti daugiau 
pinigų. Užsispyrusį ir įtarų žemaitį paveikė 
paaiškinimas gimtąja kalba, kad padėjęs 
parašą jis gaus daugiau pinigų iš valdžios. 
Nuosavos sveikatos stovis ir padidėjusi 
slaugos apimtis jį mažai domino.

Ką gi, pinigai ne paskutinėje vietoje ir 

biausias pajamas ir išlaidas, taip pat sakė, 
kad einamojoje sąskaitoje likę $1081.90. 
Terminuoti indėliai: United Credit Union 
$21,743.98 ir Elders Rural Bank $16,549.40. 
Klausimų dėl iždininko pranešimo nebuvo. 
Pakviestas Kontrolės Komisijos pirm. A. 
Kateiva pasakė, kad patikrinęs vadamas kny
gas rado, kad jose įrašai atitiko turimiems 
pakvitavimams ir bankų pranešimams.

Pakartojęs, kad Valdybos kadencija bai
giasi, pirmininkas prašė siūlyti kandidatus 
naujai Valdybai. Kandidatų neatsirado. Bu
vo pasiūlyta, kad baigusi kadenciją Valdyba 
ir toliau tęstų darbą. Pirmininkas tada pa
klausė kiekvieno buvusio nario, ar jie sutik
tų būti Valdyboje sekančiai kadencijai. Visi 
\hldybos nariai - M. Stankevičienė, V. Fran
cas, A Čižeika (1 metams) ir E. Stankevi
čius - sutiko ir buvo garsiu plojimu patvir
tinti. Pirmininkas nariams padėkojo už pa
sitikėjimą. Kontrolės Komisijos pirmininkas 
A Kateiva sutiko eiti tas pareigas 1 metus, 
o su A Kaminicku bus pasikalbėta vėliau.

Sekė klausimai ir sumanymai. V. Kli- 
maitis aiškino, kad jau laikas galvoti apie 
ateitį. Jis manė, kad išrinktoji \hldyba, pagal 
Apylinkės konstituciją, yra nelegali. Jam 
buvo pasakyta, kad tik ką girdėjo apie kan
didatų paiešką Valdybos sudarymui ir jų 
nebuvo surasta. Dėl ateities - kalba buvo 
nutraukta.

Daugiau siūlymų neatsiradus, Apylinkės 
metinis narių susirinkimas buvo uždarytas.

“Žinutės”

vertėjų darbe. Etatinių sveikatos apsaugos 
sistemoje jų nedaug, beveik visi dirba pa
gal kasmet atnaujinamas sutartis. Vienkarti
nis užmokestis už iškvietimą - 60-80 
Australijos dolerių, nepriklausomai nuo to, 
ar sesija įvyko ar ne. Jei kelionė tolima, dar 
gausi priedą už benziną, nors apskritai 
vertėjai būna “pritvirtinti” tam tikriems 
rajonams.

Beje, būtinas reikalavimas norint dirbti 
vertėju sveikatos apsaugoje - vairuotojo 
teisės (jas turi parodyti) ir nuosava trans
porto priemonė (jos parodyti nereikia).

Beje, vakariniuose Sydnėjaus rajonuo
se, kur prieš gera pusšimtį metų ėmė kurtis 
atvykėliai iš Europos, šią pagalbą koor
dinuoja lietuvių kilmės socialinio skyriaus 
darbuotoja Vida Skirka (Skirkienė). Dauge
lis garbaus amžiaus mūsų tautiečių pasi
genda prieš kelerius metus į Vakarų Aus
traliją išvykusios gydytojos Nijolės Lee. 
keliolika metų juos priiminėjusią Campsie 
priemiestyje. Be abejo, ir čia neretai užsi
mezga draugiški santykiai. □
1. i'? •' * . / . i- - 1 * * ••• '
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Lietuva iš arti_________________
Saugumo departamento raštas

Red.: Spausdiname šiuo metu politinį skandalą sukėlusį Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) raštų , kuris atkreipia dėmesį į kai kurių Prezidentūros tarnautojų elge
sį. Kadangi šis raštas (“pažyma ”) yra gan ilgas, jį sutrumpiname ir praleidžiamas deta
les tik trumpai apibūdiname. Raštas vadinasi “Dėl negatyvių tendencijų, keliančių 
grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui”.

1. Pastebimas agresyvus Rusijos stambaus 
kapitalo skverbimasis į strategiškai svarbius 
Lietuvos elektros energetikos, dujų, naftos, 
transporto sektorius. Aktyvus domėjimasis 
galimybe investuoti Lietuvoje yra sietinas su 
Lietuvos greitu stojimu į NATO ir ES. Dalį 
Rusijos investicijų vertintume kaip siekimą 
legalizuotis ir išeiti į Vakarų rinkas.

2. VSD disponuoja informacija apie 
tarptautinių organizuotų nusikalstamų struk
tūrų skverbimąsi į Lietuvą, kuris taip pat gali 
būti siejamas su Lietuvos įsijungimu į euro
pines bei transatlantines struktūras. Siekda
mos užsitikrinti palaikymą bei įgyvendinti 
savo tikslus Lietuvoje, nusikalstamos gru
puotės ieško kontaktų aukščiausiuose Lietu
vos valdžios sluoksniuose.

3. VSD surinkta informacija leidžia teigti, 
kad Lietuva panaudojama kaip trečioji šalis 
ginklų, neplatinamų bei dvigubo panaudoji
mo medžiagų prekybai ir platinimui.

4. Lietuva taip pat yra panaudojama kaip 
trečioji šalis, vykdant neteisėtas finansines 
operacijas (kontrabanda, pinigų plovimas) 
tarptautiniam terorizmui finansuoti.

Pastaruoju metu išryškėjusios negatyvios 
tendencijos kelia tiesioginę grėsmę Lietuvos 
valstybės prestižui bei nacionaliniam sau
gumui. įvertinus Valstybės saugumo depar
tamento disponuojamą informaciją, ypatingą 
nerimą kelia tai. kad. priimant sprendimus 
strategiškai svarbiais šalies ekonomikai klau
simais. minėtus sprendimus stengiasi įtakoti 
ne aukščiausi valstybės pareigūnai, bet inte
resų grupės bei šešėliniai finansinių grupuočių 
lyderiai.

NATO šalių specialiosios tarny bos bei šių 
šalių atsakingi pareigūnai disponuoja infor
macija apie tai. kad Lietuva panaudojama kaip 
trečioji valstybė ginklų kontrabandai, pažei
džiant embargo režimą šalims, remiančioms 
tarptautinį terorizmą.

Minėti faktai kenkia Lietuvos valstybės 
prestižui. NATO šalių specialiosios tarnybos, 
bendradarbiaujančios su Valstybės saugumo 
departamentu, reikalauja imtis prevencinių 
priemonių ginklų bei neplatinamų medžiagų 
kontrabandos bei pinigų plovimo problemoms 
spręsti.

Paskutiniu metu pastebimas ypač aktyvus 
neaiškios kilmės užsienio kapitalo skverbi
masis į Lietuvą. Strategiškai svarbių Lietuvos 
ūkio objektų privatizavimu domisi asmeny s. 
tiesiogiai susiję su Rusijos specialiosiomis 
tarnybomis bei tarptautiniais nusikalstamais 
susivienijimais.

Pažymėtini Čekijos Respublikoje regis
truotos kompanijos Talkon Capital a.s.”, kuri 
yra tiesiogiai siejama su tarptautinio terorizmo 
finansavimu, ketinimai dalyvauti AB "Mažei
kių elektrinė” privatizavime.

Valstybės saugumo departamentas 
disponuoja informacija apie Prancūzijos 
specialiosioms tarnyboms žinomo šios šalies 
piliečio Alexandre Rene Garcsc. turinčio tie
sioginį ryšį su Lužnikų grupuote (Rusija), 
bandymus aktyviai dalyvauti (Lietuvos) 
Skirstomųjų tinklų privatizavime.

Ypatingai aktyviai Lietuvos teritorijoje 
veikia asociacija “XXI amžius”, kuri yra tie
siogiai susijusi su Rusijos bei tarptautiniais 
nusikalstamais susivienijimais. Faktinis aso
ciacijos vadovas RF pilietis Anzori Aksentiev 
palaiko kontaktus su Lietuvos nusikalstamų 
grupuočių atstovais bei siekia užmegzti ryšius 
su aukštais Lietuvos valstybės pareigūnais.

Lietuvos nacionalinio saugumo bei
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Mečys Laurinkus - Valstybės saugumo 
departamento direktorius.

valstybės prestižo požiūriu ypatingai rimta 
problema yra tai. kad Lietuva yra tapusi tre
čiąja šalimi, vykdant strateginių bei dvigubos 
paskirties prekių tiekimą šalims, kurioms yra 
nustatytas ES ir JT taikomas ginklų bei su 
jais susijusių prekių embargas. Dvigubos 
paskirties bei karinių prekių eksportas per 
Lietuvą yra tapęs rimta valstybės problema.

Remdamiesi Valstybės saugumo departa
mento disponuojama informacija, atkreipiame 
ypatingą dėmesį į tai, kad LR valstybinė siena 
su RF Kaliningrado sritimi, kuri ateityje taps 
išorine ES ir NATO valstybių siena, yra 
saugoma nepakankamai ir todėl yra lengvai 
pažeidžiama.

Lietuvoje veikia gerai organizuotos nusi
kalstamos grupuotės, užsiimančios itin stam
baus masto kontrabanda, kurios, siekdamos 
užtikrinti saugų kontrabandinių prekių ga
benimą per LR sieną, naudojasi korupciniais 
ryšiais. Šių grupuočių veiklą koordinuoja 
AGribojedov (GRIBAS). A.Abarius. M.Žu- 
kauskas. Valstybės saugumo departamentas 
disponuoja informacija apie VSAT bei mui
tinės tarnybų aukštą korupcijos lygį, kadangi 
stambios kontrabandos siuntos nugabenamos 
be muitinės ir VSAT pareigūnų žinios.

Pagal turimą operatyvinę informaciją. 
VSD žinomi VSAT pareigūnai per trečiuosius 
asmenis palaiko ryšius su aukščiau minėtais 
asmenimis, tiesiogiai susijusiais su nusi
kalstamais susivienijimais.

Kontrabandos gabenimas dažniausiai yra 
derinamas su RF Kaliningrado srities pasienio 
tarnyba, kuri yra RF FST (Federalinė saugumo 
tarnyba) sudėtinė dalis, todėl tikėtina, kad kai 
kurie LR piliečiai, tame tarpe ir pareigūnai, 
užsiimanty s kontrabandos gabenimu gali būti 
įtakojami Rusijos specialiųjų tarnybų ir vyk
dyti priešiškus veiksmus LR atžvilgiu.

Asociacija “XXI amžius”
VSD disponuoja informacija apie aso

ciacijos “XXI amžius” interesus Lietuvoje.
JAV specialiųjų tarnybų duomenimis, 

asociacijos "XXI amžius” vadovai užsiima ne
teisėta veikla: naudojimasis korupcinėmis 
schemomis, turto prievartavimas, narkotikų 
bei ginklų prekyba, sukčiavimas, išduodant 
vizas, taip pat dokumentų padirbinėjimas.

1994 m. asociacijos “XXI amžius” faktinis 
vadovas RF pilietis Anzori Aksentiev (iki 
2001-10 - Anzori Aksentiev Kikalishvili) dėl 
ryšių su Rusijos nusikalstamomis struktū
romis buvo įtrauktas į asmenų, kuriems yra 
uždrausta įvažiuoti į JAV, sąrašus.

VSD surinko operatyvinę informaciją apie 
A Aksentiev ketinimus gauti leidimą laikinai 
gyventi Lietuvos Respublikoje.

A Aksentiev reguliariai lankosi Lietuvos 

Respublikoje. Lietuvoje taip pat yra lankęsis 
A Aksentiev partneris Shevale Nusuev.

(Toliau -nurodomos detalės, kaip A.Ak
sentiev per trečiuosius asmenis Lietuvoje 
aktyviai supirkinėja nekilnojamą turtą. Red.)

Vizitų į Lietuvą metu A Aksentiev palaiko 
kontaktus su Lietuvos nusikalstamų grupuo
čių atstovais bei siekia užmegzti kontaktus 
su aukštais Lietuvos valstybės pareigūnais, 
pasinaudodamas ryšiais su piliete R.Smailyte, 
kuri atlieka LR Prezidento patarėjo naciona
linio saugumo klausimais R.Ačo pavedimus.

Pagal turimą operatyvinę informaciją, 
A Aksentiev priklausančiame bute Pušų g.2 
kartu su R.Smailyte yra lankęsi šie LR 
valstybės pareigūnai: LR Prezidento patarėjas 
R.Ačas. VSAT vadas A. Songaila, Pagėgių 
meras K.Komskis.

Užfiksuota, kad pastarieji du pareigūnai 
yra nakvoję šiame bute. A. Songaila ir LR 
Seimo narys E.Skarbalius palaiko ry šius su 
AAksentiev sugyventine M.Timofejeva. E. 
Skarbalius lankosi pas M.Timofejeva name 
Nemenčinės pl. SB “Lakštingala”. Paskutinį 
kartą E.Skarbalius lankėsi pas MTimofejeva 
2003-10-12.

Pagal turimą operatyvinę informaciją. 
A Aksentiev bei jam artimi asmenys bei verslo 
partneriai naudojasi VSAT vadovybės pa
slaugomis. VSD žiniomis, AAksentiev biznio 
partnere Kaliningrade L.Bastienė per R. Smai- 
lytę kreipėsi į VSAT vadovybę dėl galimybės 
RF piliečiui Acmed Dzamikhov, turinčiam 
tranzitinę LR vizą, nelegaliai būti Lietuvoje. 
To pasėkoje A Dzamikhov. prabuvęs Lietuvoje 
savaitę, 2003-07-18 nelegaliai kirto LR 
valstybinę sieną.

Be to, per VSAT vadovybę yra tvarkomi 
artimo M.Timofejevos draugo R.Kulnio įdar
binimo VSAT sistemoje reikalai. Mūsų žinio
mis, VSAT vadovybei buvo perduoti R_Kulnio 
dokumentai, ir šiuo metu yra laukiama palan
kaus momento R.Kulniui pasienyje įdarbinti.

Mūsų žiniomis, AAksentiev7 prašymu 
R.Smailytė yra apsiėmusi per ryšius LR Pre
zidentūroje sutvarkyti leidimo laikinai gyventi 
LR išdavimo AAksentiev klausimą. Pagal 
turimą operatyvinę informaciją, šis AAksen
tiev' pageidavimas turėtų būti įgyvendintas iš 
karto po VSD vadovybes pakeitimo. Tikimasi, 
jog, pakeitus VSD generalinį direktorių, A 
Aksentiev legalizavimosi Lietuvoje problema 
bus išspręsta gana sklandžiai.

Buvo nustatyti A. Aksentiev ryšiai su 
Lietuvos nusikalstamų grupuočių atstovais bei 
su jais susijusiais asmenimis:

- VJakučiu, L.Bastienė. B.Mazuch. kurie 
yra A. Aksentiev biznio partneriai Kalinin
grado srityje;

- Saturnu Dubininku (ŠATAS), kuris yra 
AAksentiev biznio partneris;

- Andrėj Gribojedov (GRIBAS), vienu iš 
buvusių “Vilniaus brigados” lyderių, šiuo 
metu priskiriamu nusikalstamai “Delfinų” 
grupuotei, kuriam R.Smailytė tarpininkauja, 
užmezgant ryšius su valstybės pareigūnais;

- tris kartus teistu kontroversiškai verti
namu verslininku Vladu Laurinavičiumi 
(LAURYTĖ).

Holdingas “AVIABALTIKA”
(Toliau - pateikiama informacija apie 

firmą “AVIABALTIKA”, kuri susijusi su 
nelegalia karine prekyba. Jos vadovas - 
Prezidentūroje žinomas Jurįį Borisov, kuris 
per Prezidento rinkimus stambiai rėmė R 
Pakso kandidatūrą. Red.)

Pagal VSD turimą informaciją, holdingo 
“AVIABALTIKA” prezidentas RF ir LR pi
lietis Jurij Borisov palaiko ryšius su LR Prez. 
patarėju R.Aču. Pagal turimą operatyvinę 
informaciją, minėti kontaktai yra įgavę sis
teminį pobūdį. Kontaktai tarp R. Ačo ir J.Bori
sov yra palaikomi per trečiuosius asmenis.

VSD buvo užfiksuoti faktai, kuomet J. 
Borisov, siekdamas sustiprinti savo įtaką LR 
Prezidentūroje, perdavinėjo informaciją apie 
Prezidentūros problemas bei šioje institucijoje 
vykstančius procesus Rusijos kompanijos 
“ALMAX” specialistams. Siekiant sustiprinti 
savo įtaką, buvo bandoma sukompromituoti 

kitus LR Prezidento aplinkos asmenis.
VSD gavo informaciją apie tai, kad 2003 

03 J.Borisov savo verslo partnerių aplinkoje 
gyrėsi gavęs “stogą” už atsisakymą užimti LR 
Prezidento patarėjo pareigas.

Nuo 2003-04 J.Borisov suaktyvino preky
binius santykius su Sudano Respublika, kuri 
yra priskiriama šalims, remiančioms tarptau
tinį terorizmą.

(Seka detalės. Red.)
Turima informacijos, kad apie minėtą 

J.Borisov’ vadovaujamo holdingo prekybą su 
Sudanu informaciją turi kelios į NATO šalių 
bloką įeinančių valstybių specialiosios tar
nybos. VSD buvo informuota apie holdingo 
“AVIABALTIKA” darbuotojų bandymus 
organizuoti prekybinius ryšius tarp holdin
go ir tuo metu S.Huseino valdomo Irako. Šiuo 
tikslu 2003-01-02 holdingo interesus Indijos 
regione atstovaujantis S.Sergejev bendravo 
su Irako diplomatinės atstovybės Delyje 
(Indija) pirmuoju sekretoriumi.

Siekiant nuslėpti tiesioginius prekybinius 
ry šius su Iraku, buvo rengiamasi prekes Irakui 
tiekti per Jungtinius Arabų Emyratus.

VSD žiniomis, šiuo metu J.Borisov svars
to galimybes per neįvardintą Sudano kom
paniją įvežti į Iraką sraigtasparnį su įgula. 
Tačiau prieš tai norėtų išsiaiškinti galimą JAV 
reakciją į tokį veiksmą.

Naudojantis R. Ačo vardu ir jam žinant, 
už atitinkamą atlygį sudaromos išskirtinės 
sąlygos privačių struktūrų verslui, taip pat 
siekiama įtakoti privatizavimo bei konkursų 
valstybės užsakymams gauti rezultatus 
(bendrovių “STUMBRAS”,' “AUTA” privati
zavimas, AB “LIETUVOS ENERGUA” kon
kursų rezultatų įtakojimas, bendrovės VITI 
protegavimas, bandymai įtakoti KAN kon
kursų eigą).

Mūsų žiniomis, R.Smailytė, pasinaudo
dama itin artimais ryšiais su Lietuvos auto
mobilių kelių direkcijos viršininku V.Puo- 
džiuku, “disponuoja” Kelių fondo lėšomis. 
PastaruojumetuRSmailytės inicįątyva Kelių 
fondo lėšos Buvo skirtos Vš^ tazdijų 

rinktinei, VMalinauskui (UAB “HESONA”), 
Pagėgių savivaldybei. Žadama atitinkamą 
sumą pinigų skirti Kauno miesto savivaldybei, 
tokiu būdu patraukiant į savo pusę Kauno 
merą AGarbaravičių ir užsitikrinant jo pa
ramą, tvarkant reikalus Kaune.

Apie LR Prezidentūroje svarstomus klau
simus yra informuojami suinteresuoti asme
nys, tarp kurių ir asmenys, tiesiogiai susiję su 
nusikalstamu pasauliu (VJakutis, kt.).

Naudodamiesi įtaka, ryšiais bei artimomis 
pažintimis valstybės valdymo institucijose ir 
jėgos struktūrose: KAM, VRM, VSAT, - R. 
Ačas bei jam artinu asmenys tarpininkauja, 
taip pat už atitinkamą atlygį teikia paslaugas 
suinteresuotiems asmenims.

R.Smailytė, pasinaudodama artimais ry
šiais su VSAT vadovybe, intensyviai naudo
jasi pasienio rinktinių vadų, ypač Lazdijų 
rinktinės vado AŽymančiaus, paslaugomis 
bei tarpininkauja asmenims, susijusioms su 
asociacija “XXI amžius” (L.Bastienė, VLauri- 
navičius, M.Timofejeva), kertant LR valsty
binę sieną.

VSD yra žinomos R. Ačo ir R.Smailytės 
privačių interesų sferos (finansų sektorius, 
valstybės valdomų įmonių veikla, privačių 
įmonių protegavimas) bei bandymai įtakoti 
jose vykstančius procesus.

Dėl aukščiau įvardintų faktų R.Ačas ir 
R.Smailytė, per kurią yra palaikomi daugelis 
kompromituojantį pobūdį turinčių kontaktų, 
patenka į asmenų, kurie yra VSD ir NATO 
šalių specialiųjų tarnybų tyrimo objektas, 
spektrą. NATO šalių specialiąsias tarnybas 
domina R. Ačo veikla bei jo įtaka, priimant 
svarbius nacionalinio saugumo požiūriu 
sprendimus.

Dėl kompromituojančių ryšių LR Prezi
dento patarėjas R.Ačas yra pažeidžiamas, 
todėl, priimant sprendimus, susijusius su 
valstybės nacionaliniu saugumu, gali būti 
įtakojamas suinteresuotų asmenų. 
Generalinis direktorius Mečys Laurinkus
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Gerb. “Pastogininkai”,
Sena lietuvių patarlė sako: Netepsi - 

nevažiuosi Pagalvojau, kad ir “Mūsų Pa
stogė” turi būti patepta, idant “slystu kaip 
ant sviesto”.

Linkiu Jums ištvermės ir toliau skleisti 
gimtąjį žodį tautiečių tarpe.

“Tepalas Pastogei” (auka) - $100.
Su geriausiais linkėjimais

Teodoras Rotcas
“M.R” Redakcija nuoširdžiai dėkoja 

ilgamečiai ir nuoširdžiam “Mūsų Pasto
gės” bendradarbiui ir rėmėjui Teodorui 
Rotcui už svarią paramą.

Ieško jaunystės draugės:
Lietuvoje gyvenanti Teresė Balandytė- 

Steponienė norėtų surasti savo jaunystės 
draugę Albiną Bogdonaitę, išvykusią iš 
Lietuvos, Gudžiūnų, 1944 metais. Girdėjo, 
kad ji gyvena Australijoje, Adelaidėje.

Ką nors žinančius apie Albiną Bogdo
naitę, prašome pranešti adresu:

Teresė Steponienė, Ozo g-vė 13-81
LT-2056 Vilnius, Lithuania.

Ieško brolio:
Prašau paskelbti paiešką mano brolio 

inž. Vytauto Noreikos, iš kurio paskutinį 
laišką gavau 1996 sausio 22. Jo paskutinis 
adresas buvo: 16 Want Street, Mosman, 
NSW 2088. Tuo metu jis buvo, stipriai su
negalavęs ir sakėsi kelsiąsis iš savo gyven
vietės kur tai kitur. Žadėjo man parašyti iš 
savo naujos gyvenvietės.

Ką nors žinančius apie Vytautą Noreiką 
prašome pranešti adresu.

Juozas Noreika, P.O. Box 112
Beveriy-Šhores;W46301-0112, USA

Lietuvoje - 160 netradicinių religinių organizacijų
(ELTA). Teisingumo ministerijoje yra 

įregistruotos 967 tradicinės ir 160 netradici
nių religinių organizacijų. Medžiagą apie 
naujųjų religinių judėjimų, dvasinių ir ezo
terinių grupių plitimą Lietuvoje ir užsienyje 
sistemingai kaupia daugiau kaip metus vei
kianti Religijų reikalų tarnyba. Tarnyba taip 
pat teikia išvadas dėl religinių bendruome
nių ir bendrijų registravimo, atsižvelgdama 
į jų įstatų bei religinio mokymo atitikimą 
įstatymams.

Iki 2003 metų liepos Seimui buvo pa
teiktos keturios tokios išvados: dėl baptis
tų, metodistų ir sekmininkų - teigiamos, o 
dėl Naujosios apaštalų bažnyčios - neigia
ma. Šių metų rugpjūtį Teisingumo minis
terija atsisakė įregistruoti Ošo meditacijos 
centrą “Ojas”. Nustatyta, kad šios organi
zacijos negalima laikyti religine bendruo

Šiemet jau grąžinta 4 000 lietuvių
(BNS). Užsienio valstybės šiemet jau 

grąžino namo 4001 Lietuvos pilietį. Tai 
10% daugiau nei pernai per tą patį laiko
tarpį, kai ne savo noru į Lietuvą buvo pri
versti grįžti 3642 asmenys. Tai - viduti
niškai kasdien 16 asmenų.

Grąžintų arba neįsileistų lietuvių skai
čius kasmet didėja: 2001 m. per tą patį lai
kotarpį buvo grąžinta 3270,2000 m. -2834 
lietuviai.

Šįmet padaugėjo iš Didžiosios Brita
nijos, Švedijos, Norvegijos, Ispanijos bei 
Prancūzijos grąžintų asmenų skaičius. 
Mažiau lietuvių šįmet išsiųsta iš Vokietijos 
ir Danijos. Šįmet net 3499 lietuviai grąžinti 
per oro uostų, dažniausiai Vilniaus, pasie
nio kontrolės punktus.

Gerokai sumažėjo Lietuvos piliečių, iš 
užsienio grąžintų už ten padarytus nusi

Gerb. Redakcija,
Rašome Jums iš Lietuvos, Druskininkų 

kurorto. Mūsų labdaros fondo Druskininkų 
bendruomenės centras buria įvairaus am
žiaus žmones, norinčius tobulėti. Čia mes 
aktyviai mokomės užsienio kalbų, didžiau
sios grupės yra norinčių susikalbėti angliš
kai. Tai sąlygoja Lietuvos įstojimas į Euro
pos Sąjungą. Tikimės, kad mūsų kurortas 
taps žinomas daugelyje pasaulio šalių.

Šiais metais turėjome retą progą sulaukti 
mūsų centre pedagogo iš Geelongo dr. Ed
ward Reilly. Visą mėnesį tobulinome savo 
šnekamąją anglų kalbą.

Norėtume visų kursų lankytojų vardu 
nuoširdžiai padėkoti šiam nuostabiam žmo
gui už pasiryžimą atvykti pas mus ir taip 
kantriai kiekvieną dieną mus mokyti šne
kamosios anglų kalbos. Žavėjomės jo nuo
širdumu, nepaprastais pedagoginiais suge
bėjimas sudominti ir paskatinti kiekvieną 
mokantis kalbos. Nuoširdžiausias Jam ačiū.

Dėkojame ir p. Danutei, p. Jūratei ir vi
siems kitiems, kurie padėjo surengti šia p. 
Edward Reilly kelionę į mūsų miestelį. Te
lydi Jus visus sėkmė ir Dievo palaima.

Jeigu jūsų krašte atsirastų daugiau sa
vanorių, norinčių mums dėstyti anglų kalbą, 
visada jų lauksime Druskininkuose.

Prašytume šią mūsų padėką išspaus
dinti Australijos savaitraštyje. Pagarbiai,

Aldona Rickienė
Labdaros fondo Druskininkų 

bendruomenės centro v-bos pirmininkė

AK JAU SUMOKĖJAI
“MŪSŲ PASTOGĖS”

KKENUMEKATĄ?

mene pripažinta prasme.
Teisingumo ministerija Lietuvos religi

jų situaciją taip pat stebi kartu su kitomis 
valstybės institucijomis. Šių institucijų - 
Generalinės prokuratūros. Valstybės saugu
mo departamento, Švietimo ir mokslo mi
nisterijos, Sveikatos apsaugos ministerijos. 
Vidaus reikalų ministerijos, Užsn. reikalų mi
nisterijos -veiklai koordinuoti Vyriausybės 
nutarimu 2000 m. buvo sudaryta atskira ko
misija. Pastaruoju metu komisija tyrė, ko
kios yra sąlygos ezoterinių, dvasinių ir re
liginių grupių nariams skleisti savo įsitiki
nimus per švietimo įstaigas. Buvo aiškina
masi, kiek tokių grupių nuomojasi patalpas 
iš valstybinių švietimo įstaigų. Taip pat at
kreiptas dėmesys į tai, kad padažnėję ka
pinių išniekinimo atvejai gali būti susiję su 
satanizmu. □ 

kaltimus ar pažeidimus, skaičius. Šiemet dėl 
šios priežasties išsiųsti 245 lietuviai, pernai 
per tą patį laikotarpį - 326.

1523 Lietuvos piliečiai grąžinti dėl nele
galaus buvimo kitose valstybėse, 872 - dėl 
to, kad nelegaliai dirbo, 802 lietuviams 
nebuvo leista įvažiuoti į užsienio valstybes, 
160 grąžintųjų neturėjo lėšų pragyventi. 160 
lietuvių sulaikyti ir išsiųsti dėl to, kad ne
teisėtai mėgino vykti per užsienio valstybių 
sienas, 47 bandė pasinaudoti svetimais ar 
suklastotais dokumentais.

Šalys, iš kurių daugiausia išsiunčiama 
ar neįsileidžiama lietuvių, yra tos pačios 
kaip ir ankstesniais metais - Didžioji 
Britanija, Vokietija bei Švedija.

Britai šiemet išsiuntė 1563 lietuvius, 
2002-aisiais per tą patį laikotarpį - 1398 
lietuvius. □

Ted Reilly:
Tęsinys, 
pradžia MP Nr. 40

A week later, and 
I’m walking Kaunas on 
a wet and cold Saturday 
with Regina Vosilienė. 

Jūratė’s colleague and our visitor last summer. 
She’s taking me to visit Marijampolė for the 
weekend. The formers are in town. All along 
Liberty Boulevard [Laisvės al ] stalls have 
been set up by farmers’ groups gathered here 
from all over the countryside. They're grouped 
together in clusters. Highlanders [aukštaičiai]. 
Lowlanders [žemaičiai], from Alytus 
[Dzūkija] and from around the industrial town 
of Marijampolė [suvalkiečiai] and the sea 
town of Klaipėda. Some are in regional 
costume, most are dressed to keep out the cold.

The stalls display the agricultural bounty 
of a rich and fertile land. Pumpkins bigger 
than a basketball cucumbers as large as a 
clarinet, cabbages so glistening green you 
know how good the sauerkraut will taste. 
There’s black bread and white bread, buns and 
cakes, kibinai from Trakai, soft cheeses from 
the remotest of towns. There’s still enough of 
the Irish in me to appreciate a well-rounded 
potato. My uncle sold them by the tonne. 
Emperors and Idahos, chipping spuds and 
plain praties. I washed truckloads of potatoes 
at four in the morning long enough to realise 
they were dirty, hard and spiteful creatures, 
like Russian lešij which can jump out on a 
fellow late at night and do damage on a shin 
or arm. The Germans call them “erdapfel”. 
that is žemės obuoliai, and the Latvians call 
them kartupelis, from a Plattdeutsch word. I 
like the word bulvė, plain and simple, like a 
plate of mashed potato sprinkled with dill. 
But even though we give thanks before eating 
them, we know they’re deceptive and 
treacherous, because just below the shining 
surfaces lurk the very' instrument by' which 
Ireland was almost extinguished. The Great 
Hunger of the 1850s triggered Ireland’s 
population slump from 8 million to 2 million 
people in less than 30 years. From what I have 
read, Holland and Prussia were also afflicted 
by the blight, and if that’s so. did this country' 
also suffer as well? Still, the lady at the potato 
stand takes great pride in explaining the 
different varieties, which can be baked, which 

Ted Reilly nuotraukoje - folklorinė grupė koncertuoja Kauno senamiestyje.

When's the last time you went to
www.AUS.org ?
The young'uns have been busy! AUS

įspūdžiai Lietuvoje 
is best for making cepelinai or pommes-frit: 
she knows her trade and is enjoying herself.

It’s all a bit like a combination of the 
Geelong Agricultural Show and our 
multicultural Pako Festa rolled into one, with 
a parade in the morning, sausage sizzles and 
bands playing throughout the afternoon. We 
hear a drum-roll and the first notes of a 
quadrille. Dancers in regional dress grab 
passers-by, swirling them around, under and 
over. Someone minds a stranger’schild when 
she joins the twilling set, and the child laughs 
to see his mother so happy; Everyone knows 
the times and steps, where they should be as 
the music slides into the next key' change, and 
those not dancing on the cobble-stone street 
clap hands and shout out encouragement.

A few hundred metres along, where the 
Town Hall Square leads away into a series of 
narrower streets, a group from Klaipėda has 
set itself aside. They’re armed with a motley 
collection of very old instruments: tarnished 
trumpet and battered clarinet, a snare drum 
and accordion. The fiddler starts with a polka. 
Only the woman singing is wearing 
something that approaches folk dress, the men 
are all in working clothes, but that doesn’t 
affect their music. They play heart and soul, 
and their merry' notes accompany us down to 
the “Bernelių Užeiga” on Valančius St. 
[Valančiaus g.]. We’re like hobbits on a big 
day out, and it’s time to eat.

Later, circling back towards the car, I’m 
in the mood to buy something for tonight’s 
table, a bottle of nice Spanish wine, a souvenir. 
Mr. Vitkus is selling red elephants. I buy one, 
and he tells me he has an uncle in Australia, 
but can’t remember where, perhaps Sydney? 
Like the Irish, everyone here has an aunt or 
second cousin scattered somewhere 
throughout the vast diasporas of famine and 
wars. We move on, circling in front of a big 
white cathedral, past the stage where a 
polished group of singers and dancers are 
entertaining the crowd. I want to investigate 
the Irish pub: but there’s no black, glistening, 
luscious Guinness on tap, or in cans, so I make 
do. It’s starting to get cold, and the sky is 
darkening. We make it back to the car before 

. it really' starts raining, and head south towards 
the industrial city of Marijampolė.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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Lietuvoj atgimsta pagonybė
Jau keleri metai kaip Lietuvoje yra įsi

kūrusi senovės baltų pagoniškoji bendrija 
“Romuva”. Jos vadovu yra krivis Jonas 
Trinkūnas. Ši bendrija kreipėsi į Seimą, kad 
būtų pripažinta kaip tradicinė pagonių 
religija. Tačiau Seimas šiai bendrijai dar 
nesuteikė oficialaus pripažinimo. Tačiau, 
kaip sako vyriausias krivis J. Trinkūnas, šis 
baltų tikėjimo atgimimas vyksta puikiai, nes 
jame dalyvauja daug jaunų žmonių. Ben
drijos ateities planuose numatoma mokyk
lose moksleivius plačiau supažindinti su 
senuoju baltų tikėjimu.

Ši pagonių bendrija, kaip sako jos va
dovas krivis, gerbia visas religijas, tačiau 
pagrinde nori išsaugoti senąjį baltų tikė
jimą. Šis tikėjimas glūdi kiekvieno lietuvio 
širdyje ir stiprina tautos kultūrines bei dva
sines tradicijas. Šios bendrijos narys - Sei
mo narys G. Jakavonis - mano, kad pago
niškos apeigos yra lyg mažos tautos grį
žimas prie savo pirmųjų lietuviškojo gyve
nimo tradicijų, nes Lietuva vienintelė Euro
poje išsaugojo senųjų apeigų pradus ir gali 
tuo didžiuotis.

Lietuvoje “Romuvos” nariai jau ne vie
ną kartą rengia įvairius pagoniškus subu
vimus. Tačiau pačios įdomiausios apeigos 
yra pagoniškos “krikštynos”. Neseniai, tik 
pasibaigus vasarai, Dzūkijoje, vienoje Varė
nos rajono sodyboje, kuri priklauso žinomai 
Lietuvos juodosios keramikos meistrei 
Elvyrai Petraitienei, buvo surengtos dviejų 
jos anūkų pagoniškos “krikštynos”. Kieme 
degė gražus laužas, stalai buvo apkrauti 
kaimiškom vaišėm ir, suskambėjus kank-

kur - kaip?
lėm bei sudundėjus būgnui, senoviniais 
lietuvių vaidilučių rūbais pasipuošusios 
moterys prie laužo patiesė drobinį rankš
luostį. ant kurio dėjo molinius dubenis su 
vandeniu, druska, grūdais ir saldaus mi
daus kaušu. Visi apeigų dalyviai turėjo 
apsiprausti švariu šaltinio vandeniu, kuris 
pagonybėje yra visų pradžių pradžia ir 
simboliškai apvalo žmogų. Ratu apie laužą 
sustojo abi krikštą priimančios merginos, 
jų artimieji bei krikšto tėvai. Išliejant trupu
tį vandens, beriant į laužą druskos bei grū
dų ir kadagio šakelę, buvo prašoma žemės 
deivės Žemynos, ugnies deivės - Gabijos ir 
didžiosios deivės Laimos globoti šias nau
jai pakrikštytas merginas. Vaidilutės nukir
po merginoms po plaukų sruogelę, kurios 
buvo susuktos į drobules ir pakastos po 
naujai pasodintais medeliais. Dievui Per
kūnui buvo aukojamas saldus midus. Po to 
kaušas su midum apėjo visą dalyvių ratą. 
Kiekvienas jo paragavęs linkėjo laimės 
naujoms narėms ir visai giminei. Abi mer
ginos, nors anksčiau buvo krikštytos ka
talikų bažnyčioje, priėmė ir pagonišką 
krikštą. Gijų mama keramikė E. Petraitienė 
sako, kad gyvendama gamtoje, natūraliai 
priima ir senąjį baltų tikėjimą, o krikščio
nybėje atranda lietuviškas šaknis.

Brolis prieš brolį
Po pusantrų metų pertraukos ir turėtos 

didelės motokatastrofos, į krepšinio aikš
telę sugrįžo “Lietuvos ryto” vidurio puolėjas 
Robertas Javtokas. Per pirmąsias rungty
nes jis pelnė 26 taškus ir atkovojo 15 ka
muolių. Visa Lietuva laukia pirmojo šiais 
metais susitikimo tarp praėjusių metų čem
pionės Kauno “Žalgirio” ir anksčiau buvu
sios čempionės Vilniaus “Lietuvos ryto” 
komandų. Už Kauno “Žalgirį” jau pradėjo 
žaisti visų laikų geriausias Lietuvos krep
šininkas 220 cm ūgio Arvydas Sabonis, kurį 

šiose rungtynėse turės dengti 211cm ūgio 
jau pagijęs Robertas Javtokas. Įdomiau
sia, kad už Kauno komandą žaidžia Roberto 
brolis 209 cm ūgio Artūras. Paklaustas, kaip 
jis žais prieš savo brolį, Robertas pasakė: 
“Žinant Artūro charakterį, jis negailės 
manęs, o aš taip pat negailėsiu jo. Po pa
skutinio rungtynių skambučio, mes vėl 
tampame broliais”.

Sauna ir lietuviška pirtis
Lankytis Suomijoje ir nepasinaudoti jų 

tradicine sauna, būtų tikra nuodėmė. Nors 
sauna ir nėra suomių išrastą tačiau ji tapo 
šios šalies simboliu ir laikoma labai sėk
minga eksporto preke. Suomijoje kas trečias 
gyventojas savo namuose turi sauną. Man, 
prieš kiek metų svečiuojantis Suomijoje, 
vienas iš pirmųjų dalykų buvo pasinaudoti 
šiuo sveiku malonumu, be kurio eilinis 
suomis neįsivaizduoja savo gyvenimo.

Pirmosios panašios į sauną pirtys at
sirado Rusijoje. Jau žiloje senovėje pirčių 
buvo galima rasti didžiulėje teritorijoje nuo 
Baltijos jūros iki Uralo kalnų. Istorijoje 
minima, kad panašios pirtys jau buvo ir 
gerokai anksčiau. Tai egiptiečių, romėnų, 
turkų, indų, japonų ir meksikiečių gyve
nime. Gi garinė pirtis buvo žinoma dar 
akmens amžiuje. Jos pagrindą sudarė ak
menys, kurie būdavo įkaitinami, o užpylus 
vandeniu gaudavosi karšti garai. Vėliau 
akmenys būdavo apdengiami mediniu 
stogu, ta patalpa būdavo padalinta į dvi 
dalis, vienoje padarius krosnelę, šildydavosi 
ir gamindavo maistą, o antroje prausdavosi.

Prieš tris šimtmečius Suomijoje buvo 
pradėta iš plytų mūryti krosnis, o apie 1930 
metus suomiai išrado naujas krosneles - 
nepertraukiamo kaitinimo. Vienu metu 
labai populiarios buvo viešosios pirtys, 
tačiau po Antrojo pasaulinio karo sauna vėl 
pasidarė labai populiari. Miestuose jos yra 
daugiausiai elektra šildomos, o kaimuose 
dažniausiai malkomis kūrenamos ir, jei yra 
galimybė, statomos prie ežero. Suomija yra 

vadinama tūkstančio ežerų šalimi.
Lietuvoje jau ir prieš Antrąjį pasaulinį 

karą ypač kaimuose, buvo daug pirčių. Tuo 
tarpu miestuose suomiškų saunų dar ne
buvo, bet būdavo bendrų pirčių. Gi dabar, 
statant naujus modernius namus, Lietuvoje 
jau yra įrengiamos ir saunos. Labai popu
liarios šiuo metu Lietuvoje yra kaimo va
sarvietės, o jose turi būti įrengtos saunos, 
ir būtinai prie ežero ar upės, nes jau tra
dicija yra tapę, kad po karštos pirties tuoj 
neriama į šaltą ežero vandenį. Tai labai 
dažnai daroma net ir žiemą.

Iki Antrojo pasaulinio karo suomės 
dažniausiai gimdydavo saunose, nes čia 
būdavo šilčiausia ir švariausia, o sena 
suomių patarlė sako: “Jei sauna, degtinė ir 
derva - pušinė nepadės, tai liga yra tikrai 
mirtina

Būna ir taip
♦Parke, prie gražiai apsirengusio žmo

gaus prieina vyras ir sako jam: “Gal ponas 
skiltumėte man miųutę laiko. Norėčiau 
paprašyti jūsų šiek tiek pinigą nes neturiu 
nei namo, nei žmonos, nei mašinos, nei 
draugų, visiškai nieko, išskyrus šį seną 
kareivišką 9-to kalibro pistoletą...”

♦Knygyne pradedantis verslininkas 
klausia pardavėjo: “Ar turite knygų apie tai, 
kaip išvengti mokesčių”.

- Taip. Tai yra Fantastikos skyriuje, 
antrame aukšte, o Baudžiamąjį kodeksą tai 
jau išgraibstė.

♦Europoje yra nauja mada - balionų. 
Daugiausiai jaunimas ^klasikinės muzikos 
koncertus nešasi pripūstą balioną, glaudžia 
jį prie ausies ir jam vibruojant, klausosi 
muzikos. Tai labai išpopuliarino klasikinės 
muzikos koncertus. Skandinavijos kraštuose 
jau keli metai konsevatorijų drabužinėse 
siūloma ne tik binoklių, bet ir balionų.

♦Apsikabinusi porelė sėdi ant sofos ir 
vyras klausia moters:”Ką galvoji?” - Tąpatį 
ką ir tu. - Puiku, tuomet padaryk ir man 
sumuštiny tik.su«kttmpiu/<»him^ii .a., □

Elena. Jonaitienė

Lfilcimo blaslcorni
Tęsinys, pradžia MP Nr. 13
Esame jų galioj ir valioj. Tik šiuo metu 
viskas keičiasi, jie pakankamai turi kitų 
rūpesčių. Kita ir mūsų padėtis. Traukiamės 
vis toliau nuo savo gimtųjų kraštų. O sovie
tų okupuota zona artėja. Jie okupavo ne tik 
Latviją. Estiją ir Lietuvą, jie jau čia. Iš 
tikrųjų mes tapome nereikalingi, tik dar 
nenuspręsta, ką su mumis daryli. Tačiau 
neketinu laukti, kol su mumis susitvarkys 
taip, kaip su mūsų kolegomis ukrainiečiais.

- O ką su jais padarė?
- Sušaudė visą grupę. Apkaltino iš

davyste, paskelbė karo lauko teismą ir su
šaudė. Žvėrys nelabieji.

- Ak. mielasis, ką ketini daryti?
- Nežinau. Karas baigiasi. Visur didėja 

chaosas. Turime laukti. Ieškau dviračio. 
Žinau kur tu esi. Atėjus tinkamam momen
tui, atsirasiu pas tave.

- Jei nežūsi.
- Vyksta karas, ar nežinojai? - bandė juo

kauti. - Likimo neišvengsi, brangioji. Žūsta 
ir kareiviai, ir civiliai. Matei Karaliaučių. 
Gal ir mums taip lemta. Bet rankų sudėjęs 
nesėdėsiu. Nesu herojus ir ne mano tas ka
ras. Prakeiktieji vaduotojai, ir vieni, ir kiti. 
Rusai mus vaduoja iš mūsų pačių, vokiečiai 
- iš rusų, rusai - vėl iš vokiečių, o mūsų 
pačių nuomonės niekas neklausia. Kad jie 
visi prasmegtų!

Vytautas įspėjo ir Aldoną, kad su vai
kais negali jaustis saugi Deggendorfo apy
linkėse. Niekas nežino, kaip giliai į kraštą 
skverbsis sovietų kariuomenė. Jei užims 
Austriją - čia pat ir Bayerischer Wald. O 
jau vieną kartą nuo sovietų iš namų pasi
traukus, negi svetimame krašte jų lauksi.
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Jei jie artėtų, žūtbūt reikėtų trauktis toliau į 
Vakarus. Tik kur ir kaip? Aldona nežinojo, 
o Vytautas nemokėjo patarti.

Užmigo tik pary čiu. Kai atsibudo, kad 
nereikėtų galvoti apie atsisveikinimą, kal
bėjo bet ką.

- Žinai ką. - juokavo Aldona. - man re
gis, aš tavęs gerokai labiau pasiilgau negu 
tu manęs...

- Ak, niekus kalbi. Tik. kaip paprastai, 
man rūpi ir kiti dalykai, pavyzdžiui, dabar 
nerimauju, kaip iš čia saugiai tau grįžti į 
Bavariją. Iš kur, protingai pagalvojus, iš 
viso privalėjai nejudėti.

Per pusryčius, kaip ir vakar, tylėdama 
patarnavo Anneliese. Užtat už sienos 
Marthos balsas skambėjo be perstojo. Paskui 
vyrai vežė žmonas į geležinkelio stotį. Kai 
traukinys pajudėjo ir stotis su perone mo
juojančiais vyrais nutolo. Dana susmurmėjo:

- Šitoks kelias ir dėl ko?
Aldona nenorėjo gilintis, nė klausinėti.
- Karvės tos.
- Apie ką šneki?
- Apie nieką.
Kelionė atgal truko ilgai. Per Karaliau

čių geležinkelis nebuvo atstatytas, ir į už
miesčio stotį keleivius gabeno autobusais. 
Kai Aldona dar kartą pro langą išvydo su
naikintą miestą, jos gyvenimo vargai, ly
ginant su šio miesto žmonių, pasirodė 
nereikšmingi.

I pietus vykstantys traukiniai buvo per
pildyti. Į pirmąjį moterys neįstengė įlipti, o 
belaukiant antrojo, žmonių perone vis dau
gėjo. Tačiau neturėdamos nešulių, jautėsi 
drąsios ir stiprios. Traukiniui atvykus, su 
kitais puolė prie vagono, veržėsi, stumdėsi 
ir... įlipo. Kiek pavažiavęs, traukinys susto

jo stotyje ir nebejudėjo. Reikėjo persėsti į 
kitą, vėl turėjo grumtis ir stumdytis. Ir dar 
kelis kartus keitė traukinius ir laukė. Ke
lionė iki Passau truko tris dienas. Vienoj 
stoty per sumaištį draugės išsiskyrė ir, įli
pusios į skirtingus vagonus, bijojo, kad 
bendrakeleivė nebūtų pasilikusi parone. 
Beveik visą kelią išstovėjo, nors naktimis 
po porą valandų nusnūsdavo atsisėdusios 
koridoriuje ant grindų ir surėmusios nu
garas, kaip ir daugelis kitų keleivių. Nie
kas nesiskundė, džiaugėsi vien tuo, kad 
tolo nuo fronto ir nuo sparčiai žygiuojan
čios priešų kariuomenės.

Kai pagaliau pasiekusios namus ir išsi
miegojusios visą naktį savo lovose nusku
bėjo pas Marelę atsiimti vaikų, juos rado 
sveikus, linksmus ir ne per daug išsiilgu
sius mamų.

- Žinot, mes jau manėm, kad iš viso ne- 
begrįšite, - pasitikusi Aldoną, juokavo 
Marelė.

- O ką būtumėt dariusios su vaikais?
- Nagi užaugintume juos gerais katali

kais bavarais žemelei arti ir bandai ganyti...
Dienos vėl bėgo kaip įprasta. Vaikai ne

sirgo. Dainelė pradėjo tarti vis daugiau žo
džių ir net ėmė juos jungti. Linukas stiprė
jo. Maisto visiems trims užteko, nors Al
dona, turėdama tik šildymo krosnelę ir bū
dama ne kokia virėja, nesugebėjo paįvairin
ti ar paskaninti kasdienių patiekalų. Vaikai 
priprato valgyti, kas paduota, o Aldona 
džiaugėsi, jog netenka alkanauti, kitkas 
atrodė nesvarbu.

Netrukus po to, kai grįžo iš Rytprūsių, 
atėjo laiškas iš Vytauto. Jis patarė paruošti 
maisto atsargų, nes tikriausiai reikės trauk
tis toliau į Vakarus. Aldona negalėjo įsivaiz
duoti, kaip su vaikais pajudės iš Loh, bet, 
padedama Marelės, sukaupė riebalų, miltų 
ir rūkytos mėsos atsargėlių. Nors santykiai 
su šeimininkėmis nepagerėjo, Aldona vis 

dažniau užsukdavo į virtuvę pasiklausyti 
per radiją perduodamų žinių. Ir laikraščiai, 
ir radijas vengė gyventojams skelbti apie 
Wehrmachto pralaimėjimus, bet nesigirdėjo 
ir pergalių džiaugsmo, taip erzinusio Lietu
voje. Kartkarčiais ir pralaimėjimų nebegalė
jo nutylėti: nutrūkdavo perduodama prog
rama, o pranešėjas klausytojus pakviesda
vo pagerbti ką tik žuvusius karius.

Tuo tarpu dienos ilgėjo, viskas aplinkui 
vešliai sužaliavo, pražydo pakelių obelys. 
Pavasaris kvietė džiaugtis gyvenimu, bet 
rūpesčiai dėl iš fronto negrįžtančių saviš
kių, nuolatinė baimė, kad nesulauks laiškų, 
tarsi juodas debesis slėgė žmones. Bavarai 
vis dar vengė kalbėti apie karą nors visi 
jautė neišvengiamai artėjančią katastrofą. 
Patylomis plito gandai, kad priešų kariuo
menė jau atžygiuoja, tik niekas nežinojo, 
kurie sąjungininkai ateis pirmieji. Labiausiai 
bijotasi rusų, nors kaip tik atrodė, jog šitas 
vietoves jie užims pirmi. Aldoną ir Daną 
tokie gandai gąsdino labiau negu kitus. Jei
gu rusai užims šias vietoves, visiems bus 
blogai, ojos amžinai bus atskirtos nuo savo 
vyrų arba galbūt ir nužudytos.

Iš Vytauto ir Mato žinių nebuvo. Gandai 
apie artėjančią Raudonąją armiją nesiliovė. 
Baimė didėjo.

- Turime trauktis, nes paskui bus vėlą - 
nerimavo abi, - tik kur ir kaip?

- Toliau nuo Austrijos, - ragino Dana, - 
bet kaip pajudėti? Atsimeni traukinius? 
Jokios vilties įsigrūsti su vaikais ir nešuliais. 
Net ir stoties nesugebėsime pėsčiomis pa
siekti. O ar dažnai matai kelyje vežimus? 
Ach, kad taip būtų įmanoma surasti vežimą 
ir arklį...

Dana teiravosi ponios Kruse Winzeryje, 
bet šioji negalėjo nieko patarti. Aldona 
kreipėsi į Marelę.

Tęsinys kitame MP N r.

6



Konkursas jaunimui
Lietuvių kalbos draugija (Vilniuje), siekdama paminėti lietuviškos spaudos atgavimo 

šimtmetį ir norėdama atskleisti užsienyje gyvenančių lietuvių požiūrį į jų pačių ir artimųjų 
vartojamas kalbas bei tautinį tapatumą, skatindama domėtis savo giminės ir šeimos istoriją 
skelbia rašinių konkursą „Tėvų ir senelių gimtoji kalba ir aš“.

Konkursas įtrauktas į Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečio minėjimo programą; 
jį palaiko Švietimo ir mokslo ministerija.

Konkurso sąlygos:
1. Konkurse gali dalyvauti užsienio lietuviai moksleiviai ir jaunuoliai kartu su savo 

šeimos ar giminės nariais; lituanistinių mokyklų moksleiviai.
2. Rašinys rašomas lietuvių kalba; apimtis: 3-6 spausdinto teksto puslapiai (10-12 

tūkst. spaudos ženklų).
3. Rašinyje turi būti atskleistas požiūris į gimtąją kalbą: jeigu šeima mišri - iš ko 

rašinio autorius išmoko lietuvių kalbos; kokiomis kalbomis gali kalbėti autorius ir jo šeimos 
nariai, kokia kalba kalbama šeimoje ir per giminės šventes; su kuriuo iš šeimos narių 
kalbamasi lietuviškai (gal ir kuria nors tarme), ar praverčia lietuvių kalbos mokėjimas 
mokantis kitų kalbų ir kitų dalykų ir pan.

4. Parodyti lietuvių bendruomenės ir lituanistinės mokyklos įtaką ir svarbą ugdant 
tautinį tapatumą, puoselėjant pagarbą spausdintam lietuviškam žodžiui.

5. Rašinyje pageidautina atspindėti išeivių ir tremtiniųkelią iš Lietuvos; rašiniai gali 
būti iliustruojami autentiškais pasakojimais apie tai, kada, iš kur ir kodėl aprašomi žmonės 
paliko Lietuvą kuo vertėsi prieš palikdami Lietuvą ką dabar dirba šeimos nariai; kas 
lėmė, kad ir dabar gyvena ne Lietuvoje; kokios lietuviškos tradicijos yra išsaugotos ir 
kokie ryšiai palaikomi šiandien su Lietuva ir Lietuvoje gyvenančiais giminaičiais.

6. Prie rašinio būtina pridėti kokybiškų nuotrauką iliustruojančių gyvenimą dar prieš 
išvykstant iš Lietuvos (jei jų turima) ir atvykus į šalį, kur gyvenama ir dabar, bei naujausių 
rašančiojo asmens, jo šeimos ar giminės nuotraukų.

7. Įdomiausios istorijos ir nuotraukos pateks į knygą kuri bus išleista 2004 metais; 
nuotraukos bus grąžintos.

8. Visi dalyvavusieji konkurse gaus išleistą knygą.
9. Rašinių laukiame iki 2003 12 30 adresu: Konkursui „Tėvų ir senelių

gimtoji kalba ir aš“, Arsenalo 1, LT-2001 Vilnius.
10. Išsamesnės informacijos prašom kreiptis ei. paštu: mslusinskaite@mail.lt

Lietuvių kalbos draugijos taryba

Pasirodė Technikos enciklopedijos antras tomas
(ELTA). Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

institutas išleido antrąjį Technikos enciklope
dijos tomą. Pirmasis tomas buvo išleistas 2000 
metais. Technikos.ewklopedija.-r pirmoji ori
ginali lietuviška.enciklopedija, kurioje apra
šoma mokslo ir technikos raida nuo seniausių 
iki naujausių laikų.

Antrasis tomas yra šiek tiek didesnės 
apimties negu pirmasis. Jame abėcėlės tvarka 
pateikta per 3300 straipsnių nuo žodžių “ga
bardinas” iki “Lagranžas”, tarp jų - straipsniai 
apie gaisrą garsą geležinkelius, geologiją 
geodeziją gręžimą ir kitokį medžiagų 
apdirbimą hidrotechniką ir hidroenergetiką 
laivus, lėktuvus, lengvuosius automobilius,

karo techniką gręžinius ir kasinius, kelius, 
kiną kompiuteriją kosmosą krumpliaračius, 
lazerius. Leidinyje taip pat galima rasti įdomių 
žinių apie knygas, jų leidybą, kristalus, kvan
tinę teoriją genų inžineriją, išradybą sveiką 
gyvenseną o priede - elektrotechnikos ir elek
tronikos lentelią kelio ženklą jūrų signalų ir 
vėliavų, orlaivių atpažinimo ženklų, geležin
kelio signalų iliustracijų. .

Antrame tome pateikta per 3 000 iliustra
cijų.

Technikos enciklopediją sudarys 4 tomai, 
kuriuos numatoma išleisti per artimiausią de
šimtmetį. Leidinyje bus apie 17 000 straipsnią 
6 000 spalvotų ir nespalvotų iliustracijų.

Aukos “Musų Pastogei” A. Griškelis VIC $ 15.00
D. Vildovas VIC $ 25.00

P. Šiaučiūnas TAS $ 50.00 M. Didžys VIC $ 10.00
K. Bartaška VIC $ 5.00 Dr. J. Bassil NSW $ 20.00
Dr. V. Viliūnaitė ACT $ 20.00 A. Kaspariūnas VIC $ 50.00
T.J. Rotcas NSW $100.00 L. Tupikas NSW $ 5.00
J. Repševičius WA $ 10.00 L. Šilas VIC $ 15.00
A. Kairaitis VIC $ 30.00 Dr. K. Whan VIC $ 40.00
S. Ratas ACT $ 50.00 J.A Jūragis NSW $ 35.00
A Šurna VIC $ 10.00 V. Pošiūnas VIC $ 15.00
H. Statkuvienė VIC $ 5.00 “Mūsų Pastogės” administracija

Kviečiame visus į pokalbį
suPLB pirmininku Gabrielium Zemkalniu, kuris įvyks šeštadienį, lapkričio
15 dieną, 12 vai. dienos Bendruomenės Kambaryje, Melbourne Lietuvių Namuose.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Artėja Kalėdos. Ką padovanoti 
savo artimiesiems ir draugams?
Geriausia dovana yra knyga - ypač knyga apie Australijos 

lietuvių kūrybingumą. Tai - dr. Genovaitės Kazokienės neseniai 
išleista knyga “Lithuanian Artists in Australia. 1950-1990”

Šią knygą galite įsigyti Adelaidės, Melbourno ir Sydnėjaus 
Lietuvių Namų bibliotekose. Knygos kaina - $39.50.

PadėRa
Žmona Maria ir šeima reiškia nuoširdžiausią padėką visiems, dalyvavusiems 

a.a. Juozo Manlkausko (1918.12.26 - 2003.10.15), gimusio Tra
kuose, laidotuvėse, pareiškusiems užuojautas ir atnešusiems gėles.

A'fr A Justinui Šidlauskui
mirus Čikagoje, skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame brolį - “Dainos”choristą 
- Alfonsą Šidlauską ir jo šeimą Sydnėjuje. Žmogaus gyvenimas kaip krintanti 
žvaigždė - taip ryškiai švietė ir staiga užgęso. Ilsėkis ramybėje.

Sydnėjaus liet, choras “Daina”, Sydnėjaus šauliai

Kariuomenės šventės minėjimas Melbourne
įvyks lapkričio mėn. 23 d. sekančia tvarka:
Išklmingoš pamaldos Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje -11 vai. Tolimesnė 

minėjimo tąsa Lietuvių Namuose - 1.30 vai. p.p.
Kartu minėsime ir ir Karių Ramovės Melbourno skyriaus įsikūrimo 50 metų 

sukaktį. Organizacijas prašome dalyvauti su vėliavomis.
Kviečiame Melbourno ir tolimesnių vietovių lietuvius kuo skaitlingįau dalyvauti.

L.K.V. S-gos Melb. Skyriaus Valdyba

Kariuomenės Diena Perth’e
Apylinkės Valdyba praneša, kad lapkričio 16 d. ruošiamas Kariuomenės Dienos 

minėjimas. Jis prasidės 11 vai. lietuvių lankomoje šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, 
Windsor St, East Perth. Po šv. Mišių minėjimas vyks Lietuvių Namuose, 258 Mill Point 
rd., South Perth. Bus bendri pietūs, programa, pranešimai ir loterija prie kavutės.

Galintieji prašomi paaukoti loterijai fantą o ponios - pyragų. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti minėjime.

**************************
Šįmet Apylinkės Valdyba ruošia ir bendras suneštines Kūčias. Per Kūčias, kurios šįmet 

ruošiamos gruodžio 14 dieną, Valdyba yra prašiusi Kalėdų Senelį apsilankyti ir įteikti 
vaikams iki 12 metų dovanėles. Tam tikslui reikia žinoti dalyvausiančių vaikų skaičių bei 
amžių, Valdyba prašo, kad tėvai nedelsiant apie tai praneštų Apylinkės Valdybos pirmininkui.

ALB Perth’o Apylinkės Valdyba

I ''

Kariuomenės Dienos minėjimas Adelaidėje
Šiemet lapkričio 16 d., sekmadienį, bus minima 85-rių metų Lietuvos kariuomenės 

atsikūrimo sukaktis. Minėjimas bus pravestas sekančia tvarka:
Lapkričio 15 d., šeštadienį, 9.00 vai. ryto bus liet, radijo valanda, minint Lietuvos 

Kariuomenės šventę. Paskaitą skaity s skyriaus sekretorius Antanas Šerelis.
Sekmadienį, lapkričio 16 d., vėliavų pakėlimas 10 vai. Lietuvių Namų sodelyje.
10.45 vai. vėliavų pakėlimas Šv. Kazimiero parapijos aikštelėje. Ramovėnai dalyvauja 

su vėliava. Taip pat ir visos organizacijos yra prašomos dalyvauti su vėliavomis.
Prieš pakeliant vėliavas, žodį tars skyriaus pirmininkas Liudas Budreika.
11 vai. bažnyčioje bus iškilmingos Šv. Mišios už mūsų karius ir partizanus, žuvusius 

dėl Lietuvos laisvės. Kartu prisiminsim ir Adelaidės mirusius ramovėmis.
1 vai. po pietų - vėliavų nuleidimas. Prieš nuleidžiant vėliavas bus uždėtas vainikas 

ant paminklo. Minėjimas bus baigtas Tautos himnu ir giesme “Marija, Marija”.
Gerbiamieji ramovėnai, nepamirškite susimokėti nario mokestį.

LKVS Ramovės Skyriaus Valdyba

Gerbiami Melbourno ir apylinkių lietuviai
Norime pranešti, jog artėja kalėdojimo laikas. Į Melboumą atvykęs naujas kunigas iš 

Lietuvos Algis Šimkus mielai aplankys kiekvieną norintį.
Dėl apsilankymo laiko prašome paskambinti Parapijos Tarybos narei Rūtai Skeivienei 

tel : 9857 8211.
Kalėdojimas numatomas lapkričio, gruodžio mėn. Kviečiame visus pasinaudoti šia proga.
Prašome šia žinute pasidalinti su artimaisiais, kaimynais ir draugais, kurie galbūt nebus 

pastebėję mūsų pranešimo.
Melbourno Parapijos Taryba

P. S. Kun. A. Šimkaus mob. tel.: 0401 558991 arba e-mail: sodnelis@yahoo.com.au

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Lapkričio 9 d. pamaldos Sydnėjaus lietuviams yra atšauktos, negavus šiai dienai ku

nigo. Atšauktas ir organizuotas kapų lankymas. Praneškite savo giminėms ir artimiesiems.
Kūčių plotkeles jau galite įsigyti pas parapijos pirmininkę Danutę Ankienę, skambin

dami tel.: 9871 2524 Parapijos Taryba

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

ATITAISYMAS
AZP nr.43 (2003.10.31) psl. 6, perspausdinant Antano Laukaičio pateiktą žinią “Viešėjo 

olimpiniai vadovai” įsivėlė klaida. Vietoje Artūras Povilionis, turėjo būti: Artūras Povi
liūnas. Už klaidą atsiprašome. Red.
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SALSA NIGHT

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@Iithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

Saturday 15th November 
7:00pm

Lithuanian Club, Bankstown 

$10.00 entry (U18 years free entry) 
For tickets and table bookings please call Daina Šliterytė 

94982571 or 0404009663

DARIA’S restoranas dirbąs
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tek: 0414 218 633.

Sekmadienį, gruodžio 14 d. Kalėdinė eglutė
Trečiadienį, gruodžio 24 d. - Kūčios

750 metų Karaliaus Mindaugo karūnavimo jubiliejaus proga Melboumo “Dainos 
Sambūris” kviečia Jus į metinį choro koncertą

“Karūna Lietuvai”
Sekmadienį, lapkričio 16 dieną, 1.30 vai p.p., Melboumo Lietuvių Namuose,
Karalius Mindaugas su karaliene Morta dalyvaus koncerte. Bei bus girdėti III 

Pasaulio Lietuvių Dainų Šventės atbalsiai.
Šoks svečiai “Sokdava” ir gros smuikininkė Aleksandra Bronštein.
Nyks tautinių ir lietuviškų rūbų madų paradas.
Įėjimas - $15, studentams - $10 ir vaikams iki 15 metų - veltui.
Po koncerto, vaišinsimės kava su pyragais ir girdėsime akordeono garsus. Bus 

linksma, smagu ir malonu.
Melboumo “Dainos Sambūrio” Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Melboumo Pensininkų Sąjungos nariams.
Sekantis susirinkimas įvyks lapkričio 11 d., 11 vai. ryto Lietuvių Namuose. Tai paskutinė 
proga užsirašyti Kalėdinės šventės vaišėms, kurios įvyks gruodžio 9 d. Valdyba

Sydnėjaus liet choras “Daina “, vadovaujamas Birutės Aleknaitės, kviečia į

METINI KONCERTU
kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 23 d., 2 vai. po pietų, Sydnėjaus Liet. Klube. 

Programoje: moterų, vyrų ir mišrus chorai su soliste Gražina Hurba 
Bilietų kaina - $10.

Choro “Daina” Valdyba

Maloniai kviečiame į

Geelongo liet, choro “Viltis” 
koncertą,

Sekmadienį, lapkričio 30 dieną, 2 vai. po pietų, Lietuvių Namuose, Pettitt 
Park Hall, Beauford Ave, Bell Post Hill.

Skambės girdėtos ir negirdėtos dainos.
Diriguos viešnia - Gražina Pranauskienė.

Palinksmins grupė “Aidai” bei Mamos ir Dukros duetas.
Po programos - suneštinės vaišės. Kaina - $10.

Aldona Scano, choro “Viltis” dirigentė

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių
Metinis susirinkimas

įvyks šių metų lapkričio 16 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
Lietuvių Klube, 16 - 18 East Terrace, Bankstown.

DARBOTVARKĖJE:
1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2003 birželio 30 d., apyskaitos, direktorių ir revizoriaus 

pranešimų tvirtinimas.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos Sąjungos įstatus galima iškelti 

susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos įteikti 

Spaudos Sąjungos raštinei, 16-18 East Terrace, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandas prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro: pirmininkas - Vytautas Patašius, vice
pirmininkas - Vytautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas bei nariai - Antanas 
Laukaitis, Anskis Reisgys ir \ytenis Šliogeris. Pagal Sąjungos įstatus, du iš jų (A. 
Laukaitis ir K. Protas) turi pasitraukti, bet gali būti vėl perrenkami.

Dd nominacijų užsidarymo, gautos šios nominacijos į Spaudos sąjungos Val
dybą: Antanas Laukaitis ir Kęstutis Protas.

Juos siūlė Vytautas Patašius, parėmė Vytautas Doniela.
Po oficialios susirinkimo dalies įvyks laimingų “Mūsų Pastogės” loterijos bilietų 

traukimas. Prieš tai dar bus galima įsigyti papildomų loterijos bilietų.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Pranešimas
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai, kad metų pabaiga jau ne už kalnų 

ir šiais metais dar išeis tik 6 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame šių 

metų numeryje gruodžio 19 dieną, laikas siųsti jau dabar. Iš patyrimo žinome, 
kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei dienai ir jų 
sveikinimai Redakciją pasiekia laikraščiui jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 13 dienos. MP Redakcija

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Donielienė

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir leidėjų 

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nudarda.
Šventiniai sveikinimai — $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai — $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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